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คําสําคัญ: การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมหมาย เทียนสมใจ: รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทร์รักษ์ และผศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.นพดล เจนอักษร.
412 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) นําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ซึ่ งมีวิธีดาํ เนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยั บน
พื้ น ฐานแนวคิ ด ทฤษฏี ก ารบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 2) วิเ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้แ ละพัฒ นารู ป แบบการ
บริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา 3) ตรวจสอบ และสร้ างรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลที่เหมาะสม 4)ปรับปรุ งและนําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
จํานวน 68 เขต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ ม ในสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นแบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา แบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
มัชฌิมเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทางและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1.องค์ ป ระกอบการบริ หารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) องค์การแห่ งการเรี ยนรู้
4) วัฒนธรรมองค์การ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
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2. รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาํ คัญ 6 องค์ประกอบ ซึ่ งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็ นไปได้ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั
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52252916: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORDS: EFFECTIVE ADMINISTRATION / EDUCATIONAL SERVICE AREA
SOMMAI THEANSOMJAI: THE MODEL OF EFFECTIVENESS ADMINISTRATION OF
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES. THESIS ADVISERS: ASST.PROF. PRASERT
INTARAK, Ed.D, ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., 412 pp.
The purposes of this research were to determine : 1) the components of the effectiveness administration
of primary educational service areas office and 2) the model of the effectiveness administration of primary
educational service areas office. There were 4 steps of this research operation ; 1) studying and analyzing data to
specify research conception based on the effectiveness administration theory, 2) analyzing probability and
development of the effectiveness administration, 3) checking and making the appropriate effectiveness
administration model and 4) improving and presenting the effectiveness administration. The samples were taken
from 68 of primary educational service areas office. The respondents were the dirctors of primary educational
service areas office, assistant dirctor of primary educational service area office, head of devistion of primary
educational service area office,chairman of commitee of primary educational service areas office. The
instruments for collectiong the data were opinionnaire, structural interview and checklist form. The statistics for
analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis, and path analysis.
The findings of this research found that :
1.The components of a model of the effectiveness administration of primary educational service area
offices consisted of six components whice were ;1) transformational leadership 2) stratetic planning 3) learning
organization 4) organizational culture 5) Information technology and 6)participation support.
2. The model of effectiveness administration of primary educational service area offices consisted of
six components whice were found appropriated,corrected,possible,useful and accordance with conceptual
framework and theory.
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บทที่ 1
บทนํา
ปั จ จุ บ ัน โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ ทั้ง ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง มีผลทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาซึ่ งกันและ
กัน มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนและดําเนิน นโยบายให้เท่าทัน
กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น เพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศกั ดิ์ ศรี คุณภาพของ
ประชากรเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งในการนําไปสู่ ความสําเร็ จดังกล่าว การศึกษาเป็ นหนึ่ งในปั จจัย
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งนับว่าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ ที่จะช่วยพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
การจัดการศึกษาของไทย มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และสามารถอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข โดยดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2545 มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีอาํ นาจหน้าที่ ความ
รั บ ผิด ชอบและการตัด สิ น ใจในการบริ ห ารงาน
อัน จะทํา ให้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ให้เหตุผลความจําเป็ นในการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษา ว่า การจัดการศึกษาในหลายประเทศขาดประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากอํานาจการตัดสิ นใจอยู่
ในส่ วนกลาง ขาดความยืดหยุน่ และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น จําเป็ นต้องกระจายอํานาจทางการศึกษาให้ตอบสนองความแตกต่างดังกล่าว ทั้งเป็ น
รากฐานการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย จะช่วยลดช่องว่างระหว่างท้องถิ่นและภูมิลาํ เนา ก่อให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วม เสริ มสร้างความสามารถของท้องถิ่น และเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการตัดสิ นใจ อันจะนําไปสู่อุดมการณ์ของประชาธิปไตย ซึ่งเป็ นระบบโครงสร้างการ
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พัฒนาที่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า โปร่ งใสกว่า มีโอกาสในการตรวจสอบได้มากกว่าระบบรวม
ศูนย์อาํ นาจอยูท่ ี่ส่วนกลาง 1
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา เป็ นส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
2546 ซึ่ งมีหน้าที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ทัว่ ถึง เป็ นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องสร้างความมัน่ ใจให้เกิดขึ้นกับผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย(Stake Holder)
และสาธารณชนว่าการดําเนิ นการตามบทบาทหน้าที่และความรั บผิดชอบจะบรรลุวตั ถุประสงค์
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความน่ าเชื่ อถือ ศรัทธา คุม้ ค่า ต่อต้นทุน ผลผลิต และผลลัพธ์
และมี การปฎิ บตั ิ ตามระเบี ยบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ จากนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอํานาจการบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารงานวิชาการ การบริ หาร
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป สู่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา โดยมีความคาดหวังในการจัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาไทย ทั้งในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาดังกล่าว
จะต้องคํานึงถึง การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเอกชน เป็ นการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง หลักการสําคัญดังกล่าว
ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่ าย (Education for All) และทุกคนทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมในการศึกษา (All for Education) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 33 ได้กาํ หนดให้การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขต
พื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริ มาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
1

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, “เอกสารเรื่ อง การบริ หารจัดการศึกษาในรู ปแบบการใช้
โรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นฐาน,”2545 ,2.

3
ด้ า นอื่ นๆเว้ น แ ต่ ก าร จั ด กา รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐา นต าม กฎ หม าย ว่ า ด้ ว ยก าร อา ชี ว ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 175 เขต ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2546
ต่อมาในวันที่ 14 มีนาคม 2550ได้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แนวทางการบริ หารและการจัด การศึกษาพื้นฐานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพิ่มอีก 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมเป็ น 178 เขตต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2551 ได้
เพิ่มเติมในบางจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น
จึงให้จดั ตั้งเพิ่มอีก จํานวน 7 เขต ทําให้มี สพท. รวมทั้งสิ้ น 185 เขต
นับ แต่ ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิ การได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
เป็ นโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากเดิม ส่ วนราชการระดับกรมในกระทรวงเปลี่ยนแปลงไป มีการ
ยุบ รวมส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค และประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นมารับผิดชอบในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education)ในเขตพื้นที่ของตน สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับสถานภาพเป็ นนิ ติบุคคล และพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการกระจายอํานาจการบริ หารงานบุคคลจากส่ วนกลางไปยัง อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา สําหรับส่ วนราชการระดับกระทรวงมีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
เป้ าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของงานในกระทรวงศึกษาธิ การ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
อํานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน หลักสู ตรแกนกลาง สนับสนุนทรัพยากร
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะการออกระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริ หารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และในมาตรา 37 ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ .ศ. 2546
นอกจากมี อาํ นาจหน้าที่ ในการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 36 แล้วยังให้มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้ (1) อํานาจหน้าที่ในการบริ หารและการจัด
การศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสู ตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้าน
วิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา(3) รับผิดชอบใน
การแบ่งส่ วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(4) ปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 2
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เล่มที่ 127
ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิ งหาคม 2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2553), 63.

4
ปัญหาของการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
มาตรา 39 บัญญัติว่าให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึ กษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อํานาจดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เพราะการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
เป็ นเจตนารมณ์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็ นเจตนารมณ์ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ อที่ ว่าการกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึกษาจะทําให้การ
บริ หารจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) สู งขึ้น มีทรัพยากรเพียงพอแก่การจัดการศึกษา
ทัว่ ถึ ง (Access) และมี คุณภาพ(Quality)การกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึ กษาจึ งมี
วัตถุประสงค์ที่สาํ คัญ คือ การทําให้ประชาชน เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
ภายใต้การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสําเร็ จของการกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงต้อง
วัดจากสัดส่ วนประชากรวัยเรี ยนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งกลุ่มปกติ พิการ ด้อยโอกาส
อัจฉริ ยะ และผูใ้ หญ่ว่าได้รับการศึกษาในสัดส่ วนมากขึ้นเท่าใด คุณภาพการสอนของครู สูงขึ้น
เท่าใด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชา ต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้นสู งขึ้นเท่าใด สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในสถานศึ กษา เอื้ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ มากน้อยเพียงใด ดังนั้นความสําเร็ จของการจัด
การศึกษาต้องวัดจากคุณภาพการเรี ยนการสอนของครู และคุณภาพของผูเ้ รี ยน เพราะคุณภาพการ
เรี ยนการสอนของครู และคุณภาพของผูเ้ รี ยน คือ เป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดการศึกษาของรัฐ และ
ต้องเป็ นบริ การที่มีคุณภาพที่กระจายไปถึงเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า
จากการบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2546
เป็ นต้นมา พบว่า ยังประสบปั ญหาต่างๆมากมาย ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารจัดการ พบว่า สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอ หรื อทําให้เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อให้การบริ หารจัดการและให้บริ การกับสถานศึกษาได้ 2) ด้านการกระจายอํานาจ พบว่า ยังไม่มี
การกระจายอํานาจที่แท้จริ ง การกระจายอํานาจที่ดาํ เนิ นการไปแล้วล้วนเป็ นการมอบอํานาจ การ
สัง่ การจากส่ วนกลางเป็ นส่ วนใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีอาํ นาจในการจัดการศึกษาได้
อย่างเต็มที่ การบริ หารจัดการอยู่ในลักษณะการรั บนโยบาย มาตรฐาน เกณฑ์ จากส่ วนกลางมา
บริ หาร จึงทําให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขาดความเป็ นอิสระ ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความ
มัน่ ใจในอํานาจหน้าที่ ของตนเอง ไม่สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ ขาดความตระหนักและความ
รับผิดชอบต่องานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แท้จริ ง 3) ด้านบุคลากร พบว่า การจัดสรรตําแหน่ง
ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่มีความชัดเจน ไม่มีวิธีการหรื อแนวทางปฏิบตั ิ
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ในการจัด สรรบุ ค ลากรให้เ หมาะสมและไม่ มี ความสมดุ ลระหว่างบุ ค ลากรกับภาระงานที่ ตอ้ ง
รับผิดชอบ โดยจะพบว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 หรื อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดที่มีเขตเดียว จะมีบุคลากรล้นงาน แต่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตอื่นๆจะมีความ
ขาดแคลนบุคลากร 4) ด้านงานและการปฏิบตั ิงานพบว่าบุคลากรยังมีความสับสนในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรในบางตําแหน่ งมีการกําหนดตําแหน่ งเป็ นจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับระบบการบริ หาร
และภาระงาน เช่นตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นต้น การเกลี่ยบุคลากร
ก็ยงั ไม่ชดั เจนไม่สามารถเกลี่ยบุคลากรไปปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กรอบที่กาํ หนดได้ 5) ด้านวัฒนธรรม
องค์กร พบว่าผูบ้ ริ หารในส่ วนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังใช้กรอบความคิดและ
วัฒนธรรมองค์กรเช่นเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงซึ่ งในปั จจุบนั ควรมีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ ว การ
ขาดการประสานงานในแนวนอนทําให้งานล้าช้า 6) ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ พบว่ายังขาด
การปรับปรุ งคุณภาพทางด้านข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์ยงั น้อย เช่นระบบการส่ ง
ข้อมูลจากโรงเรี ยนต่างๆมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในลักษณะของการออนไลน์ยงั ไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง ในการติ ด ตามประเมิ น ผลยัง อ่ อ นด้อ ย 7) ด้า นอาคารสถานที่ พบว่ า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีปัญหาและขาดความพร้อมในเรื่ องของสถานที่ทาํ งานและอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก 8) ด้านผลผลิตการดําเนิ นงาน พบว่าการปฏิรูปการศึกษาภายหลังที่ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านวิชาการของนักเรี ยน ป.6 และ ม.3 ในวิชา
พื้น ฐานยังตํ่า กว่า มาตรฐาน เด็กยังมี ปัญหาเรื่ องความสามารถคิ ดวิเคราะห์ การมี ส่วนร่ วมใน
การศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการยังมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย การ
ถ่ ายโอนภารกิ จด้านการศึ ก ษาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นยังไม่ ชัดเจน และครู ผูส้ อนยังไม่
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 185 เขต ซึ่ งมีหน้าที่ในการบริ หารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรากฏผลการดําเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 สรุ ปได้ดงั นี้
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทัว่ ไป (O-Net) รายวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2549-2552 ส่ วนใหญ่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 2 . ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาด้านการคิด
วิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. หน่วยงานทุกระดับได้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา “การประชุมทางวิชาการ การวิจยั ทางการศึกษา ครั้งที่
12” (เจริ ญการพิมพ์, 2550), 417.
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เกิดทักษะการอ่านและการแสวงหาความรู ้ข้ ึนกับผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั ไม่ถึงขั้นการปลูกฝังเป็ น
ลักษณะนิ สัย 4 . อิทธิ พลของสื่ อและสิ่ งยัว่ ยุที่ผ่านช่องทางสื่ อสารต่างๆ ส่ งผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรี ยนที่ ไม่พึงประสงค์ 5 . การจัดการเรี ยนรู ้บางส่ วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของนักเรี ยน ครู ยงั ขาดทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้
ด้านโอกาสทางการศึกษา
ประชากรวัยเรี ยนผูด้ อ้ ยโอกาสบางส่ วน ไม่สามารถเข้าถึงบริ การการศึกษา โดยเฉพาะ
ผูท้ ี่ อยู่ ในท้องถิ่ นห่ างไกล และทุ รกันดาร ยากจน ถู กทอดทิ้ง ชนกลุ่ มน้อย มี เด็ก ออกกลางคัน
ร้อยละ 1.57 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552)
ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
1. การกระจายอํานาจจากส่ วนกลางไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายัง
ไม่ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย โดยเฉพาะการบริ หารจัด การโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
ส่ วนใหญ่ขาดประสิ ทธิภาพ
2. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผูร้ ับการพัฒนา
3. การให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่สัมพันธ์
กับคุณภาพนักเรี ยน
4. โรงเรี ยนบางแห่งมีครู ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ขาดแคลนครู ที่มีวฒ
ุ ิตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สาํ คัญ และครู มีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 4
นอกจากนี้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประเมิน ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้ วดั ตามคํารั บรองการปฏิบตั ิราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา 185 เขต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ใน 4 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย มิติประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ มิติ
คุณภาพการให้บริ การ มิติประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ มิติการพัฒนาองค์กร จากผลการ
ประเมินพบว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริ หารจัดการในระดับความสําเร็ จของการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับ 3-4 จํานวน 68 เขต ไม่มีสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ 5 ขณะเดี ยวกันมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ใน
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2553),3.

แผนปฏิบตั ิราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ (พ.ศ
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ระดับ 1 และ 2 จํานวน 117 เขต 5แสดงให้เห็นว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่สามารถ
บริ หารงานตามภารกิจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล
ขณะเดี ยวกัน ข้อเสนอการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า
ปั ญหาที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาปรับปรุ ง ได้แก่ ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการ รวมทั้งด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในแต่
ละด้านนั้นพบว่า มีสถานศึกษาจํานวนมากไม่ได้มาตรฐาน ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตํ่า นักเรี ยนขาด
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ท้ งั การคิด วิเคราะห์ การใฝ่ เรี ยนรู ้ แ ละแสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
นักเรี ยนขาดคุณธรรม จริ ยธรรม ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ ง คนดี และใจรักมาเป็ นครู คณาจารย์ ในด้านการบริ หารจัดการ
พบว่า ยังไม่มีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการทั้งสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามเป้ าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษาจาก
ทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริ ง 6
โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ว่า จากการที่ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ด าํ เนิ น การจัด
การศึกษาในช่ วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ ง ยังไม่
สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีระดับผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันและมีแนวโน้มที่จะ
แตกต่างกันมากขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปั จจุบนั ต้องพัฒนาเป็ น
องค์การทางสังคม เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และเป็ นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ตอ้ งพัฒนาไปสู่
องค์การแห่ งคุณภาพ แม้ว่าในทางการบริ หารการศึกษาจะมีทฤษฎีการบริ หาร ที่บ่งบอกลักษณะ
ของการบริ หาร และผูบ้ ริ หารได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารแล้วก็ตามที แต่เมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้าน หลักการ แนวคิดในการบริ หารจัดการศึกษา
ใหม่ การบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยมุ่ง
ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้มากขึ้น ภายใต้หลักการพื้นฐานของแนวทางการกระจาย
อํานาจ โดยมีผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา ต้องใช้ศกั ยภาพ
ความเป็ นผู ้นํา ทัก ษะทางการบริ หาร บทบาทเชิ ง การบริ หารปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ บ ริ หาร
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ ศธ
04011/2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552),45.
6
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.
2552-2561) (บริ ษทั พริ กหวานกราฟฟิ ค จํากัด),2.
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นําองค์การไปสู่ ความก้าวหน้า
ได้คุณภาพ และมาตรฐานตามความคาดหวังของการปฏิรูป
การศึ ก ษาโดยต้องมี รูปแบบหรื อนวัตกรรมทางการบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ผลเพื่อนําไปใช้ในการ
บริ หารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า หารู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เพื่ อ หาแนวทางการบริ ห ารสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดและ ได้รูปแบบการบริ หาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะเป็ นนวัตกรรมทางการบริ หารนําไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพการบริ หารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไป
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1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
2. เพื่อนําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ข้ อคําถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเป็ นแนวทางในการหาคําตอบ ผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดข้อคําถามของการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็ นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
1. องค์ ป ระกอบการบริ หารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเป็ นพหุ ตวั แปร
2.รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็ นพหุ ตวั แปรที่มีความสัมพันธ์กนั
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการบริ หาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยครอบคลุมใน
เรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารตามระบบเปิ ด ของ สเตี ย ร์ ส ( Steers) ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆในองค์การและสภาพแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะองค์การ
(organizational characteristics) 2.) ลักษณะของสภาพแวดล้อม(environmental characteristics)
3) ลักษณะของบุคลากร(employee
characteristics) 4)นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ
(management policies and practice) 7 แนวคิ ดเ กี่ ยวกั บ ป ระสิ ทธิ ผ ลในระดั บ องค์ ก า ร
(organizational effectiveness) ของกิ๊บสัน(Gibson)ซึ่ งเป็ นภาพรวมของประสิ ทธิ ผลระบบบุคคล
และระดับกลุ่มได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการ
ต่างๆ
6) วัฒนธรรม 8 แนวคิดองค์ประกอบการบริ หารองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพของ มิลตัน
(Milton) 3 ประเภท คือ 1) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร (individual characteristics)2) ลักษณะของ
งาน (characteristics of the job) 3) ลักษณะสิ่ งแวดล้อมของงาน (characteristics of work
environment) 9 แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลหรื อองค์การที่จะบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของนาฮา
เวนดี และ มาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) 4 ประการดังนี้ 1) คุณภาพของงาน
2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ 3) นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4) ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ทาํ งาน 10 แนวคิดวิเคราะห์ประสิ ทธิผลขององค์การของแคมพ์เบลล์ และคณะ (Campbell
and others) ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ คือ 1) ความมีประสิ ทธิ ผลโดยรวม (overall effectiveness)
2) คุณภาพ (quality) 3) ผลผลิต (productivity) 4) ความพร้อม (readiness) 5) ประสิ ทธิ ภาพ
(efficiency) 6) ผลกําไร (profit) 7) การเติบโต (growth) 8) การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
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Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View ( Santa
Monica, California:Goodyear Publishing company,Inc, 1977),7-10.
8
J.L. Gibson, ; Ivancevich, J.M. ; and Donnally , J.H. Organizational Behavior,
Structuer, Process , 3rd ed. Dallas: Texas: Business ( Publishing ,Inc, 1979.), 55.
9
Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1981), 11-12.
10
Afsaneh. Nahavendi and Ali R. Malekzadeh, Organizational Behavior : The person
organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), 532.
7

10
(utilization of environment) 9) ความมัน่ คง (stability) 10) การเปลี่ยนงาน (turnover) หรื อคงอยูต่ ่อ
(retention) 11) การขาดงาน (absenteeism) 12) อุบตั ิเหตุ (accidents) 13) ขวัญ (morale) 14) การจูง
ใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction)
16) ความเห็ นที่พอ้ งกันในเป้ าหมาย
(internalization of organization goals) 17) ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (conflict-cohesion) 18)
ความยืดหยุ่น-ปรั บตัว (flexibility-adaptation) 19) การประเมินโดยสภาพแวดล้อมภายนอก
(evaluations by external entities) 11 แนวคิดองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพของแคทซ์และคาน (Katz and
Kahn) คือ 1) บุคลากรจะต้องมี ความสนใจที่จะทํางานกับองค์การ และต้องการที่จะทํางานกับ
องค์ก ารต่ อไป 2) บุ คลากรสามารถปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทที่ ก าํ หนดไว้ได้ 3) บุ ค ลากรจะต้อ ง
ปฏิบตั ิงานในองค์การด้วยความคิดที่สร้างสรรค์การ 12 แนวคิดประสิ ทธิ ผลขององค์การใน 4 มิติ ขอ
งบราวน์ (Brown) ได้แ ก่ 1) ผลผลิ ต 2) การรั บรู ้ เกี่ ยวกับองค์ก าร 3) งบประมาณ 4) ภาวะผูน้ ํา
องค์การ 13 แนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลขององค์การ ของฮัทเจ อารโนล์ และ
แดรเนียล ซี (Hugh J.Arnold and Damicl C) ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1)ความสามารถในการหา
กําไร 2)การเจริ ญเติบโต 3)การได้มาของทรัพยากร 4)ความสามารถในการปรับตัว 5)นวัตกรรม
6)ผลิตผล 7)ความพอใจผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า 8)ความพอใจของลูกจ้าง/ ความไว้วางใจ 14 แนวคิด
ประสิ ทธิ ผลขององค์การของ มอร์ ท(Mott ) ประกอบไปด้วยปั จจัย 3 ประการด้วยกันคือ
(1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) (2) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ
(3) ความสามารถยืดหยุน่ ได้ (Flexibility) 15 และแนวคิด เกี่ยวกับองค์การที่มีประสิ ทธิ ผลของอุไร
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J.P. Campbell and E.E. Beaty, On the Nature of Organizational Effectiveness. In
New Perspectives on Organizational Effectiveness. Edited by S. Paul Goodman and M.
Johannes Pennings (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977), 132-135.
12
Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New
York : John Wiley & Sons, 1978), 144-155.
13
William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service
Organization : The Influence of the Board of Directors,” Dissertation Abstracts InternationalB 60,12 (2000) : 6403.
14
Hugh J.Arnold and Damicl C. Feldman Organization Behavior (Mc. Graw – Hill,
Inc ,1986),10.
15
Paul E. Mott, The Characteristic of Effcient Organization (N.Y. : Harper and
Row1972), 9.
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11
วรรณ แย้ม นิ ย ม ประกอบด้ว ย 1) กลยุท ธ์ (Strategy) 2) โครงสร้ า งขององค์ก าร (Structure)
3) System ระบบต่าง ๆ ในองค์การ 4) สไตล์การบริ หารงาน (Style) 5)พนักงานในองค์การ( Staff)
การ 6) ทักษะของคนในองค์การ (Skill ) 7) ค่านิ ยมร่ วมกัน(Share Value) 16 และแนวคิดการ
บริ หารงานที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การบริ หารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based
Management) ซึ่งเป็ นนวัตกรรมทางการบริ หารที่ใช้ในการปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผล โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ
2) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้ วดั ผลดําเนิ นงาน 3) การวัดและการตรวจสอบผลการ
ดําเนิ นงาน 4) การให้รางวัลตอบแทน 17 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) เพื่อใช้เป็ นกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ มีกรอบ
การประเมิ น 4 มิ ติ ได้แก่ มิ ติที่ 1 ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ มิ ติที่ 2 ด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การ มิติที่ 3 ด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร18 เทคนิค
ที่ใช้ในการบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ขององค์กร (Balance Scorecard ) โดยแบ่งมุมมองขององค์กร
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า
(Customer Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ
4)มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา (Learning and Growth perspective) 19 การบริ หารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM) ซึ่ งประกอบไปด้วยหลักการสําคัญ
3 ประการ คือ 1) การมุ่งเน้นความสําคัญของลูกค้า (Customer Focus) 2) การปรับปรุ งกระบวนการ
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อุไรวรรณ แย้มนิยม, “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด,” ใน ประมวลสาระชุ ด
วิชาการวิเคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการตลาด หน่ วยที่ 1-4 สาขาวิทยาการจัดการ
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12
ทํางาน (Process Improvement) 3) การให้ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Involvement) 20การ
เปรี ยบเทียบผลงาน (Benchmarking) เป็ นกระบวนการวัดและเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ บริ การ และ
วิธีปฏิบตั ิ เพื่อนําผลของการเปรี ยบเทียบมาใช้ปรับปรุ งองค์กร ประกอบไปด้วย 1)การเปรี ยบเทียบ
วัด (Benchmark) 2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการปฏิบตั ิที่ เป็ นเลิศ (Best Practices) 21 การ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน
6 ประการ คือ1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักความมีส่วน
ร่ วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6)หลักความคุม้ ค่า 22และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ 1)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริ หารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
และพัฒ นาระบบการจั ด การตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การศึ ก ษาภาครั ฐ (PMQA)
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนิ นการขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิจนบรรลุเป้ าหมายและ
ส่ งผลดี ต่อการพัฒนาการศึกษา
3)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํากับ ดูแล ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริ หารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ การเป็ นมืออาชี พ 5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการจัดการศึกษา 23

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารสํ าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
(สํานักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2552 ), 111.
21
ปราชญา กล้าผจัญ และคณะ, การบริหารจัดการยุคใหม่ (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ก.พล
(1996) จํากัด, 2553), 145.
22
เรื่ องเดียวกัน, 236-237.
23
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การดําเนินการ
ตามกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ :โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ,2553), 4.
20

13
แนวคิดการบริ หารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

- Good Governance

- Benchmarking

- Results Based Management - TQM
- Balance Scorecard
- PMQA
แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
สเตียร์ส ( Steers)

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
แคทซ์และคาน (Katz and Kahn)

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
กิ๊บสัน(Gibson)

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
บราวน์ (Brown)

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด
(Nahavendi and Malekzadeh)
แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิ ผลของ
มิลตัน (Milton)

รู ปแบบการ
บริ หารงาน
ที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ

มอร์ท (Mott)
ความคิดเห็นรู ปแบบการบริ หารงาน
ที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาของผูท้ รงคุณวุฒิ

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจยั

แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิ ผลของ

แคมพ์เบลล์ และคณะ
(Campbell and others)
แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิ ผลของฮัทเจ

อารโนล์ และแดรเนียล ซี
(Hugh J.Arnold and Damicl c)
แนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลของ
อุไรวรรณ แย้มนิยม

มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

14
ที่มา : Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View ( Santa Monica,
California:Goodyear Publishing company,Inc, 1977),7-10.
: J.L Gibson, Ivancevich, J.M. and Donnally , J.H. Organizational Behavior,
Structuer, Process , 3rd ed. Dallas: Texas: Business ( Publishing ,Inc, 1979), 55.
: Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1981), 11-12.
: Afsaneh. Nahavendi and Ali R. Malekzadeh, Organizational Behavior : The person
organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1999), 532.
: J.P. Campbell and E.E. Beaty, On the Nature of Organizational Effectiveness. In New
Perspectives on Organizational Effectiveness. Edited by S. Paul Goodman and M. Johannes
Pennings (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977), 132-135.
: Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York :
John Wiley & Sons, 1978), 144-155.
: William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service
Organization : The Influence of the Board of Directors,” Dissertation Abstracts InternationalB 60,12 (2000) :6403.
: Williams S. Richard Performance Management : Perspectives on Employee
Performance (An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27.
: Robert S. Kaplan and Norton P. David. The Balanced Scorecard : Translation Strategy
into Action (The President and Fellows of Harvard College, 1996), 9.
: Hugh J.Arnold and Damicl C. Feldman, Organization Behavior (Mc. Graw – Hill,
Inc ,1986),10.
: Paul E. Mott, The Characteristic of Effcient Organization (N.Y. : Harper and
Row1972 ), 9.
: ปราชญา กล้าผจัญ และคณะ, การบริ หารจัดการยุคใหม่ (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ก.พล(1996)
จํากัด, 2553), 145.
: อุไรวรรณ แย้มนิยม, “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด,” ใน ประมวลสาระชุ ด
วิชาการวิเคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการตลาด หน่ วยที่ 1-4 สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544),
164-166.
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง กระบวนการดําเนิ นงานที่ อาศัย องค์ประกอบที่
สําคัญต่าง ๆ ทางการบริ หาร นํามาประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิงานในองค์การ ทําให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้
รู ปแบบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางการ
บริ หารที่ประสมประสานกัน ช่วยให้การดําเนิ นงาน บรรลุวตั ถุประสงค์ และ เป้ าหมายและได้รับการ
ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ระดับ
คุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หน่ วยงานที่ เกิ ดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ซึ่ งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุผลสําเร็ จภายใต้บทบาทอํานาจหน้าที่ใน
การประสาน สนับสนุน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องรู ปแบบการบริ ห ารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
ความหมายของการบริ หารและ แนวคิด ทฤษฎี การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ความหมายของประสิ ทธิผลองค์การและแนวคิด ทฤษฎี ประสิ ทธิผลองค์การ
องค์ประกอบของประสิ ทธิผลองค์การ
การประเมินประสิ ทธิผลองค์การ
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
การวางแผนกลยุทธ์
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
การบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงสร้างของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบ
องค์ประกอบของรู ปแบบ
แนวคิดการวิเคราะห์เส้นทาง
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แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารการศึกษา
ความหมายของการบริ หาร (Administration)
องค์การหรื อหน่วยงานใด ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นของรัฐหรื อเอกชน มูลนิ ธิ หรื อ สมาคม
เมื่อก่อตั้งขึ้นแล้วจําเป็ นต้องมีการจัดโครงสร้างต่าง ๆ ภายในให้เหมาะสมและเป็ นระเบียบ รวมทั้ง
ดําเนิ นการตามกระบวนการต่าง ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าและการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การหรื อหน่วยงานนั้นๆ การบริ หารในทัศนะของบุคคลต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าใครพิจารณาการบริ หารจากแง่มุมใดหรื อฐานคิดใดเป็ นหลัก หากมองจากฐานคิดที่
ต่างกัน ความหมายของการบริ หารก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย โดยทัว่ ไปนักบริ หารและนักวิชาการ
จะให้ความหมายของการบริ หาร ดังนี้
ไซมอน (Simon) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ หารว่าหมายถึง “กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่ วมมือกันดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง 24
รอบบิ น ส์ (Robbins) อ้างในสุ นทร โคตรบรรเทา ได้ก ล่าวว่า การบริ หาร หมายถึ ง
“กระบวนการในการกําหนดเป้ าหมาย จัดสรรทรั พยากร และประสานงานให้บุคลากรใช้ความ
พยายามในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป้ าหมายขององค์การบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ” 25
นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการ ที่ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ หาร ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
การบริ หาร คือ ศิลปะของการทํางานให้สาํ เร็ จโดยอาศัยบุคคลอื่นในการมีส่วนร่ วม
การบริ หาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมกันปฏิบตั ิการให้บรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกัน
การบริ หาร คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่ วมกันทํางานงานเพื่อจุดประสงค์อย่าง
เดียวกัน
การบริ หาร คือ การใช้ศาสตร์ และศิลปะในการนําทรัพยากรการบริ หาร (Administrative
Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริ หาร (Process of Administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
24

Herbert A.Simon อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากร
ทางการศึกษา ( กรุ งเทพ .สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน
,.2555),21.
25
Stephen Robbins อ้างถึงใน สุ นทร โคตรบรรเทา , หลักการและทฤษฏีการบริ หาร
การศึกษา (กรุ งเทพ. สํานักพิมพ์ปัญญาชน . 2551 ),3.
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การบริ หาร คือ ศิลปะในการทําให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทําจนเป็ นผลสําเร็ จ หมายความ
ว่าผูบ้ ริ หารไม่ใช่ผปู ้ ฏิบตั ิ แต่ใช้ศิลปะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทํางานจนเป็ นผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของ
องค์การ หรื อตามจุดหมายที่ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจเลือกแล้ว 26
สรุ ปได้ว่า การบริ หารหมายถึง การดําเนิ นงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารร่ วมกับบุคลากรในหน่ วยงาน เพื่อดําเนิ นการตาม
ภารกิจทางการบริ หารการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมาย
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิผล
แนวคิดและ ทฤษฎี ทางการบริ หารนั้นได้เกิดขึ้นเป็ นเวลานานมาแล้วโดยจุดเริ่ มต้นของ
ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริ หารนั้น เริ่ มแรกได้เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกก่อน โดยเฉพาะใน
ประเทศอัง กฤษ ทฤษฎี และแนวความคิดทางการบริ หารถ้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สามารถ
จําแนกได้เ ป็ น 3 กลุ่ ม ทฤษฎี ด้ว ยกัน คื อ กลุ่ ม ทฤษฎี แ บบคลาสสิ ค กลุ่ ม ทฤษฎี องค์ก ารเชิ ง
พฤติกรรมศาสตร์ และกลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่มทฤษฎีองค์การแบบคลาสสิ ค (Classical Organization Theory) ทฤษฎีองค์การ
แบบคลาสสิ ค จะประกอบไปด้วยทฤษฎีที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้คือ
1.1 ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
เฟรดเดอริ ค ดับเบิ้ลยู เทย์เลอร์ (Taylor) คือ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ งการบริ หารงาน
แบบวิทยาศาสตร์ เทย์เลอร์ ได้นาํ เสนอการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ซ่ ึงสามารถสรุ ปได้ ดังนี้คือ
1.1.1 จะต้องมีการกําหนดวิธีการทํางานเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด โดยจะต้องเป็ น
วิธีการทํางานที่ใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานในการทํางานน้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีอื่นที่
ทํางานในลักษณะเดียวกัน
1.1.2 การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนําเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยใน
การคัดเลือก เพื่อให้ได้คนงานที่มี ทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่เหมาะกับตําแหน่งงาน
1.1.3 จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการทํางานให้ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์การจัดการ เพื่อที่จะขจัดวิธีการทํางานตามหลักความเคยชินให้หมดไปจากคนงานเดิม
1.1.4 ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ ายบริ หารกับ
คนงาน อันจะนํามาซึ่งประสิ ทธิภาพการผลิตของโรงงาน 27
26

จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา (กรุ งเทพ.
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน . 2555),22.
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1.2 การจัดการตามแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management)
แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็ นชาวเยอรมัน ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ งการจัดการตาม
แบบระบบราชการ ซึ่งมีหลักการที่สาํ คัญดังนี้คือ
1.2.1 หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division of Labour) หมายถึง หลักใน
การสร้างความชัดเจน และความสมดุลระหว่างอํานาจหน้าที่กบั ความรับผิดชอบโดยให้ถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบขององค์การ การแบ่งงานกันทําตามวิธีน้ ีถือว่าเป็ นความรับผิดชอบที่เป็ นทางการ
1.2.2 หลักของการกําหนดอํานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy of
Authority) หมายถึง การกํา หนดตํา แหน่ ง ต่า งๆ ที่ใ ห้อาํ นาจหน้า ที่ล ดหลัน่ ลงมาตามสายการ
บังคับบัญชา
1.2.3 หลักของความสามารถ (Technical Competency) หมายถึง หลักการสําคัญ
ในการจัดบุคคล เพื่อบรรจุหรื อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งตามหลักความรู ้ความสามารถของบุคคล
1.2.4 หลักของกฎ ระเบียบ ความมีวินยั และการควบคุม (Rules, Disciplines
and Control) หมายถึง การบริ หารงานโดยใช้กฎระเบียบเป็ นหลัก และกําหนดรู ปแบบไว้ให้ชดั เจน
ในการบริ หาร
1.2.5 หลักของความเป็ นกลางทางการบริ หาร (Administrative Officials)
หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งต่าง ๆ เป็ นผูท้ ี่มีเกียรติ มีอุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบ
ในการทํางานตามตําแหน่งนั้น อุปกรณ์ และเครื่ องมือจะอยูค่ ู่กบั ตําแหน่งไม่ใช่คู่กบั บุคคล
1.2.6 หลักของการเป็ นบุคลากรของฝ่ ายบริ หารและได้รับเงินเดือนประจํา (Career
Official and Fixed Salary) หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารจะต้องเป็ นบุคลากรประจํา มีการจ้าง
งานตลอดชีพ และจัดให้มีเงินเดือนประจําในอัตราคงที่ในแต่ละปี 28
1.3 การจัดการตามหลักการบริ หาร (Administrative Management)
1.3.1 เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol) คือ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ งทฤษฎีการจัดการตาม
หลักการบริ หาร ซึ่งตามแนวความคิดของฟาโยล์ การที่จะทําให้การบริ หารงานบรรลุเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์น้ นั ประการแรก นักบริ หารจะต้องทําหน้าที่ทางการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน
27

Frederic W.Taylor อ้ างถึงใน ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา . องค์การและการจัดการ ( คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.),26-27.
28
Max Weber อ้ างถึงใน ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา . องค์การและการจัดการ ( คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.),27-28.
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(Coordination) และการควบคุม (Controlling) ประการที่สองนักบริ หารจะต้องทราบถึงหลักการ
บริ หารที่สาํ คัญ ๆ ซึ่งได้นาํ เสนอหลักการบริ หารที่มีประสิ ทธิผล 14 ข้อ ดังนี้
(1) หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division of Work) ในการบริ หารนั้น
จะมีงานเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นนักบริ หารจะต้องแบ่งงานที่เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากให้บุคลากรที่
เป็ นสมาชิกองค์การ รับเอางานไปทําโดยเน้นความชํานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรที่อยู่
ในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานสูงสุ ดตามหลักเศรษฐศาสตร์
(2) หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and
Responsibility) ในการบริ หารนั้นบุคลากรผูท้ ี่ได้รับมอบหมายงานให้ทาํ จะเกิ ดความผูกพันต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาในลักษณะของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการที่จะทําให้
งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสําเร็ จจะต้องมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(3) หลักของความมีระเบียบวินยั (Discipline) ระเบียบวินยั คือข้อตกลง
กติกาที่ใช้ร่วมกันของบุคลากร ระเบียบวินยั จะเป็ นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร
ให้เป็ นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ
(4) หลักของการมีผบู ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command)
บุคลากรที่เป็ นสมาชิกองค์การนั้น จะต้องฟังคําสัง่ จากเจ้านายเพียงคนเดียวเพื่อป้ องกันความสับสนใน
การปฏิบตั ิงาน การสัง่ งานใด ๆ ต้องเป็ นไปตามลําดับสายการบังคับบัญชา
(5) หลักของการมีเป้ าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) ในการทํางาน
นั้นบุคลากรขององค์การจะต้องมีเป้ าหมายเดียวกัน ดังนั้นกิจกรรมการทํางานของบุคลากร ทุกคน
จะต้องสอดคล้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน
(6) หลักของผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ของ
องค์การ (Subordination of Individual to the General Interest) ผลประโยชน์ของบุคลากรที่เป็ น
สมาชิกองค์การมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ ดังนั้นในการทํางานสมาชิก
องค์การจะต้องทุ่มเทเสี ยสละในยามที่องค์การต้องการความช่วยเหลือทั้งในยามปกติ และในยาม
วิกฤติ
(7) หลัก ของการกํา หนดค่า ตอบแทน และวิธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
(Remuneration and Methods)การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์การควรที่จะให้มีความ
ยุติธรรม และตอบสนองความพึงพอใจทั้งของสมาชิกองค์การ
(8) หลักของการรวมอํานาจ (Centralization) ในการบริ หารนั้น อํานาจใน
การตัดสิ นใจควรที่จะรวมไว้ที่จุดศูนย์กลาง เพื่อที่จะทําให้สามารถควบคุมส่ วนต่าง ๆ ไว้ได้
(9) หลักการจัดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) จะต้องมีการจัด
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สายการบังคับบัญชาในการบริ หารงานองค์การ เพื่อที่จะให้ทราบถึงลักษณะของอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงลักษณะของการติดต่อสื่ อสาร
(10) หลักของความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (Order) ในการบริ หารนั้น
จะต้องมีการจัดสถานที่ทาํ งาน ตลอดจนวัสดุส่ิ งของให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างบรรยากาศ
ในที่ทาํ งานให้น่าทํางาน
(11) หลักของความเสมอภาค (Equity) ในการบริ หารงานนั้นคนที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร จะต้องให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(12) หลักของความมัน่ คงในงาน (Stability of Tenure) สําหรับการ
บริ หารงานนั้นจะต้องทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีความรู ้สึกว่าตัวของเขามีความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน
(13) หลักของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Initiative) ในการบริ หารงาน
นั้น จะต้องรู ้ จกั นําเอาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจได้มาจากการระดมสมอง หรื อการปรึ กษาหารื อเพื่อ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
(14) หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) ในการบริ หารงานนั้น ใน
การที่จะทําให้งานบรรลุเป้ าหมายนั้น จะต้องมีการสร้างความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น ใ น
การทํางาน ซึ่งอาจจะทําได้โดยการจัดให้มีกิจกรรมระหว่างสมาชิกร่ วมกัน 29
1.3.2 ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Gulick and Urwick) ได้เสนอหลักที่เกี่ยวกับ
การบริ หาร ซึ่งคนที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะต้องทํามีหน้าที่สาํ คัญอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรื อ
เรี ยกสั้น ๆ ว่า “POSDCoRB” ซึ่งประกอบด้วย
(1) การวางแผน (Planning) คือ หน้าที่หรื อบทบาท ในการกําหนดการทํางานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตว่า จะทําอะไร จะทําอย่างไร จะทําเมื่อไร ใครเป็ นผูท้ าํ จะใช้งบประมาณเท่าไร
(2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างองค์การที่เกี่ยวกับเรื่ องการกําหนด
ภารกิจหน้าที่ การแบ่งงานกันทํา การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดสายการ
บังคับบัญชา การกําหนดขนาดของการควบคุม การจัดตั้งหน่ วยงานหลัก (Line) และการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ปรึ กษา (Staff)
29

Henri Fayol อ้ างถึงใน ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา . องค์การและการจัดการ ( คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.),28-30.
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(3) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) คือ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกําลังคน การสั่งการ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิ เทศ การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น ลดขั้น การโยกย้าย และ การให้พน้ จากงาน
(4) การสัง่ การ (Directing) คือ การที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานตาม
แผนงาน หรื อตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบตั ิงานดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าที่ในการประสานกับหน่วยย่อยต่างๆ
ที่มีอยูใ่ นองค์การให้ทาํ งานสอดคล้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(6) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปั ญหา
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทํางาน
(7) การบริ หารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าที่ในการจัดสรร การวางแผน
งบประมาณให้กบั องค์การ และหน่วยย่อยต่าง ๆ ให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ทํางาน 30
2. กลุ่มทฤษฎีองค์การเชิงพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Organization Theory)
ทฤษฎีองค์การเชิงพฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง การจัดการที่มุ่งลักษณะ ผลกระทบของแต่
ละบุคคล และพฤติกรรมของกลุ่มในองค์การ เมโย( Elton Mayo )ได้สรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ในการทํางาน ดังนี้
2.1.1 ปั จจัยทางด้านกายภาพ หรื อวิธีการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้
เป็ นตัวกําหนดปริ มาณผลผลิต ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดปริ มาณผลผลิต คือ ปัจจัยทางด้านสังคม
2.1.2 พฤติกรรมการทํางานของคนงานถูกกําหนดโดยระบบการให้รางวัล และ
การลงโทษทางสังคม ไม่ใช่ระบบการให้รางวัลและการลงโทษทางเศรษฐกิจ
2.1.3 ผูน้ าํ ของกลุ่มที่เป็ นทางการ และกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ จะมีบทบาทในการ
บังคับใช้และสร้างปทัสถานของกลุ่มที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
2.1.4 กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
2.1.5 ควรที่จะมีการแสวงหาภาวะผูน้ าํ แบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผนู ้ าํ ที่เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากภารกิจขององค์การ แต่ละองค์การจะมีความแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การ31
30

เรื่ องเดียวกัน,31-32.
31
เรื่ องเดียวกัน,32-33.
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3. กลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
3.1 ทฤษฎีการบริ หารแบบการตัดสิ นใจ
เฮอร์ เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon) คือ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่ ง
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารจะต้องเผชิญกับภาวะที่จะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นทางเลือกในการกําหนดแผนในการ
ทํางาน หรื อว่า ทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหาถ้านัก บริ ห ารสามารถที่ จะเลื อกทางเลื อกที่ ดี มี
ประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาได้ ก็จะสามารถทําให้งานบรรลุเป้ าหมายได้ ถ้าเลือกทางเลือกที่ไม่
ดีมา ก็ทาํ ให้การทํางานล้มเหลว ดังนั้นในลักษณะ การตัดสิ นใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดี จะต้องมี
ขั้นตอนของการตัดสิ นใจที่สาํ คัญอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
3.1.1 การพิจารณาถึงตัวปั ญหา ในขั้นตอนแรกนี้ ก็คือ ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูท้ ี่ทาํ
หน้าที่ในการตัดสิ นใจ จะต้องสามารถระบุให้ทราบสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เสี ยก่อน
3.1.2 การพิจารณาค้นหาทางเลือก ทางเลือกในการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายทาง
มีกี่ทางเลือก เราจะต้องนํามาพิจารณาให้หมดเพราะจะทําให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น
3.1.3 การประเมินผลทางเลือก คือการทําการพิจารณาทางเลือกแต่ละทางว่ามี
ข้อดีอย่างไรบ้าง ข้อเสี ยอย่างไรบ้าง ในขั้นตอนของการประเมินผลทางเลือก ถ้าจะให้ดีควรที่จะมี
การนําเอาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณมาช่วยในการประเมินผลทางเลือกด้วย เพราะจะทําให้การ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกทําได้ง่ายขึ้น
3.1.4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกและการนําทางเลือกไปปฏิบตั ิ เลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด และนําไปปฏิบตั ิเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา แล้วตรวจสอบประสิ ทธิผลของการนําทางเลือกนั้นไป
ปฏิบตั ิ จากข้อมูลย้อนกลับ ของกระบวนการในการตัดสิ นใจ 32

32

เรื่ องเดียวกัน,34-35.
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ทางเลือก

การประเมิน
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ทางเลือกไปปฏิบตั ิ

ข้อมูลย้อนกลับ
จากการ
ประเมินผล

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจตามแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน
ที่มา ธงชัย สันติวงษ์, อ้างถึงใน ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา . องค์การและการจัดการ (คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.),35.
3.2 ทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็ นทฤษฎีที่ทาํ ให้มองเห็นภาพรวมขององค์การ
ทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิด
การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาขององค์การทั้งระบบ
คําว่าระบบ (System) อาจจัดได้ว่าเป็ นกลุ่มของส่ วนที่เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กนั
ในเชิงที่จะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันดังนี้คือ
3.2.1 ส่ วนต่าง ๆ ของระบบ อยูใ่ นสถานะที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรื อ
แสดงออกของส่ วนต่าง ๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกันเสมอ โดยที่ในระบบหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย
ระบบย่อยต่าง ๆ (Subsystems) และภายในระบบย่อยก็จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไปอีก หาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่ วนหนึ่งส่ วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็ น
ลูกโซ่ (Chain of Effects)
3.2.2 ระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) ปั จจัยนําเข้า (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในกระบวนการ
บริ หาร นัน่ คือทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ตอ้ งใช้ใน
การผลิตสิ นค้าและบริ การ
(2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วย
เทคนิคในการจัดการต่างๆ รู ปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(3) ปั จจัยนําออก (Outputs) ได้แก่ สิ นค้า บริ การ กําไร ขาดทุน และผล
ที่คาดหวังอื่น ๆ
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(4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจาก
กิจกรรมขององค์การ ซึ่งสามารถนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ได้33
จากทฤษฎีระบบนั้น องค์การจะใช้กระบวนการแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนปั จจัยนําเข้า
ไปเป็ นผลผลิตและในขณะเดียวกันกลไกในระบบก็จะขึ้นกับการนําข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ และ ปรับปรุ งปั จจัยนําเข้า ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 3
สภาพแวดล้อมภายนอก
กระบวนการแปรสภาพ
Transformation Process

Outputs

ข้อมูลย้อนกลับ
Feedback
แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ตามแนวความคิดเชิงระบบขององค์การ
ที่มา สมยศ นาวีการ, อ้างถึงใน ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา . องค์การและการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.),36.
สรุ ปการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผล หมายถึง กระบวนการดําเนิ นงานที่อาศัย องค์ประกอบที่
สําคัญต่าง ๆ ทางการบริ หาร นํามาประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิงานในองค์การ ทําให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้

33

เรื่ องเดียวกัน,36.
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ความหมายประสิ ทธิผลองค์ การ และแนวคิด ทฤษฎีประสิ ทธิผลองค์ การ
ปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ ององค์การที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นเรื่ องที่ ดูเหมือนว่าเป็ นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางถึ งแนวความคิ ด ในเรื่ องประสิ ทธิ ผลว่าเป็ นสิ่ งที่ ใช้ใ นการตัดสิ นใจขั้นตอน
สุ ดท้ายของการบริ หารองค์การว่าประสบความสําเร็ จหรื อไม่เพียงใด อย่างไรก็ตามนักวิชาการ ได้
ให้ ความหมายของคําว่า “ประสิ ทธิผล” ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
จีออโกพูลอสและแทนนาบัม(Georgopoulos และ Tannenbaum) ได้ให้ความหมายของ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ คือ (1) เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ และ (2) หนทางหรื อ
เครื่ องมือ (means) ซึ่ งองค์การใช้ในการรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นองค์การและเป้ าหมายให้ได้ สําหรับ
เป้ าหมายสําคัญขององค์การทัว่ ๆ ไปนั้นมีดงั นี้ คือ (1) ผลผลิตสู ง (Output) สามารถบรรลุถึง
จุดหมายที่องค์การได้ต้ งั ไว้ไม่ว่าจะ โดยปริ มาณหรื อคุณภาพ (2) ความสามารถที่จะปรับตัวเข้าได้
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยไม่เสี ยความมัน่ คง และ (3) รักษาไว้ซ่ ึ ง
ทรัพยากรทั้งมนุษย์และวัสดุอุปกรณ์” 34
แฮนแนนและฟรี แมน (Hannan and Freeman) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลองค์การว่า
หมายถึง ระดับของความเหมาะสมระหว่างเป้ าหมายขององค์การกับผลผลิต โดยพิจารณาจากการ
ที่องค์การสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้กาํ หนดไว้35
กอร์ ดอนและคณะ (Gordon and others) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลองค์การว่า
หมายถึ ง ขี ด ความสามารถขององค์ก ารที่ จ ะดํา เนิ น การผลิ ต เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลผลิ ต สํา เร็ จ ตาม
เป้ าหมายต่าง ๆ ที่องค์การกําหนดขึ้น 36
แวบพู (Vappu) กล่าวถึงประสิ ทธิผลองค์การว่า เป็ นโครงสร้างที่สาํ คัญประการหนึ่งในทาง
สังคมวิทยา โดยทัว่ ไปหมายถึง ระดับ (degree) ซึ่ งองค์การประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นการ
ตามเป้ าหมาย 37

34

A.S Georgopoulos., Tannenbaum,. “The Study of Organizational Effectiveness,”
(American Sociological Review, vol. October ,1975), 22, 53.
35
Mic T. Hannan and John Freeman, “Obstacles to the Comparative Study of
Effectiveness,” in Perspectives on Organizational Effectiveness, ed. J. Penning and P. Goodman
(San Francisco : Jossey-Bass, 1977), 109.
36
Judith R Gordon.and others, Management and Organization (Boston :Allyn and
Bacon,1990),14.
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ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กล่าวว่า ประสิ ทธิผลองค์การ หมายถึง ผลสําเร็ จที่บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ 38
ไชน์ (Chein) ได้กล่าวว่าประสิ ทธิผลขององค์การ หมายถึง สมรรถนะ (capacity) ของ
องค์การ ในการที่จะอยูร่ อด (survive) ปรับตัว (adapt) รักษาสภาพ (maintain) และสร้างความ
เติบโต (growth) ไม่วา่ องค์การนั้นจะมีหน้าที่ใดจะต้องกระทําให้ลุล่วงไป 39
สเตียร์ (Steer) กล่าวว่าประสิ ทธิผล หมายถึง ระดับขององค์การที่ประสบความสําเร็ จใน
งาน 40
นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) ได้ให้ความหมายของคําว่า
ประสิ ทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรื อองค์การได้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ดงั นี้
1) คุณภาพของงาน 2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ 3) นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4)
ความพึงพอใจของบุคลากรที่ทาํ งาน 41
กิ๊ปสัน (Gibson) ได้ให้ความหมายของคําว่าประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ว่ามาจากคําว่า
Effect ที่ใช้ในบริ บทของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (cause and effect) โดยอธิ บายถึง
ประสิ ทธิ ผลว่ามี 3 ระดับได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ซึ่ งในแต่ละระดับของ
ประสิ ทธิ ผลจะมี ปัจจัยที่ เป็ นเหตุผลแตกต่างกันดังนี้ 1) ประสิ ทธิ ผลระดับบุคคล (Individual
Effectiveness) เป็ นการเน้นผลการปฏิบตั ิงานเฉพาะบุคคลหรื อสมาชิกในองค์การที่ทาํ งานตาม
หน้าที่และตําแหน่งในองค์การ ซึ่งโดยทัว่ ไปผูบ้ งั คับบัญชาประเมินประสิ ทธิผลระดับบุคคล โดยใช้
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อพิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนหรื อการให้รางวัลตอบแทน
เป็ นปั จจัยที่เป็ นเหตุให้เกิดประสิ ทธิ ผลระดับบุคคลอันได้แก่ ความสามารถ (ability) ทักษะ (skills)
37

Tyysk L Vappu., “Insiders and Outsiders : Women’s Movement and Organizational
Effectiveness,” (Canadian Review of Sociology and Anthropology ,1998) , 391-410.
38
Wayne K Hoy. and Cecil G. Miskel , Education Administration :Theory Research and
h
Practice 6 ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 2001), 373.
39
Edgar H. Chien, Organization Psychology, 2nded. (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall, Inc., 1970), 118.
40
Richard M. Steer, Organization Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica,
Calif : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 40.
41
Afsaneh Nahavendi and Ali R. Malekzadeh, Organizational Behavior : The person
organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc,1999), 532.
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ความรู ้(knowledge) เจตคติ(attitude) แรงจูงใจ(motivation) และความเครี ยด (stress) 2) ประสิ ทธิ ผล
ระดับกลุ่ม (group Effectiveness) เป็ นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็ นสมาชิกในองค์การที่ทาํ งาน
ตามหน้าที่ และตําแหน่ งในองค์การ เป็ นปั จจัยที่เป็ นเหตุให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลระดับกลุ่มอันได้แก่
ความสามัคคี (cohesiveness) ภาวะผูน้ าํ (leadership) โครงสร้าง (structure) สถานภาพ (status)
บทบาท (roles) และบรรทัดฐาน (norms) 3) ประสิ ทธิ ผลระดับองค์การ (Organizational
Effectiveness) เป็ นภาพรวมของประสิ ทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็ นปั จจัยที่เป็ นเหตุให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลระดับองค์การอันได้แก่ สภาพแวดล้อม (environment) เทคโนโลยี (technology) กล
ยุทธ์ (strategy ) โครงสร้าง (structure) กระบวนการต่าง ๆ (process) และวัฒนธรรม (culture) โดย
ที่ประสิ ทธิ ผลองค์การทั้ง 3 ระดับมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งประสิ ทธิ ผลองค์การขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ผล
ของ บุ คคลและกลุ่ มนั้น เอง นอกจากนี้ ยังขึ้ น อยู่กับปั จ จัย อื่ น อี ก หลายประการ เช่ น ชนิ ด ของ
องค์การ งานที่องค์การทําและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานขององค์การ 42
ดันน์ (Dunn) กล่าวว่าประสิ ทธิ ผลเป็ นเกณฑ์สาํ หรับการประเมินนโยบายสาธารณะ ที่มี
ประสิ ทธิ ผลก็คือนโยบายที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ซ่ ึ งเป็ นเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในระดับสู ง ดังนั้น
ประสิ ทธิผล จึงหมายถึง ระดับการบรรลุผลลัพธ์ของนโยบายที่คาดหวังไว้น้ นั เอง 43
รอบบินส์และคูลเตอร์ (Robbinsand Coulter) กล่าวถึงประสิ ทธิ ผลองค์การหมายถึงระดับ
ที่องค์การบรรลุเป้ าหมายผลสําเร็ จระยะสั้น และเป้ าหมายวิธีการระยะยาวอย่างสอดคล้องเหมาะสม
กับกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง 44
นอกจากนี้มีนกั การศึกษาของไทย ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
ธงชัย สันติวงษ์ ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลหมายถึง ความสําเร็ จในการบรรลุเป้ าหมาย
45
ที่ต้ งั ไวั

42

James L Gibson., Organization : Behavior Structure Process ,International edition.
10thed. (U.S.A. :McGraw Hill. Inc., 2000),55.
43
William N. Dunn, Public Policy Analysis :An Introduction. 2 nd. ed. Englewood Cliffs,
(New Jersey : Prentice – Hall,1994) , 329 , 405.
44
Stephen P. Robbins , and Coulter. Mary. Management. 5th ed. Upper Saddle River,
(N.J.: Prentice Hall,1996),101.
45
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบ ( กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2541), 29.
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ให้ความหมายของ ประสิ ทธิ ผล หมายถึงการเปรี ยบเทียบระหว่าง
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ 46
ศุภชัย ยาวะประภาษ กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของนโยบาย 47
สุ ทธิพงศ์ ยงค์กมล กล่าวว่าประสิ ทธิ ผล แยกได้เป็ นดังนี้ 1) ความหมายที่ยดึ เป้ าหมายเป็ น
เกณฑ์ (goal approach) ประสิ ทธิ ผลขององค์การหมายถึง ระดับของความเหมาะสมระหว่าง
เป้ าหมายขององค์การกับผลผลิตคือพิจารณาจากการที่องค์การสามารถดําเนิ นการได้บรรลุผลตาม
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาํ หนดไว้ 2) ความหมายที่ยดึ ระบบทรัพยากรเป็ นเกณฑ์
(system – resource approach) เน้นระบบ เปิ ดขององค์การจึงต้องยึดความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อทําให้วตั ถุประสงค์ขององค์การบรรลุผล3) ความหมายที่ยดึ กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเป็ น
เกณฑ์ (stakeholder approach) หมายถึงการสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองต่อกลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้อง 48
สรุ ปประสิ ทธิ ผ ล หมายถึ ง ระดับ ความสามารถในการบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้
หรื อการที่บุคคลสามารถปฏิบตั ิงานได้เสร็ จสิ้ น และประสบผลสําเร็ จอย่างดี รู ้สึกพอใจในผลสําเร็ จ
ของงานนั้น รวมทั้งความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์การเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายขององค์การ อย่างคุม้ ค่าและองค์การสามารถดําเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
องค์ ประกอบของประสิ ทธิผลขององค์ การ (Organizational Effectiveness)
ในการดําเนิ นงาน เพื่อให้องค์การประสบความสําเร็ จ มีประสิ ทธิ ผลต้องประกอบด้วย
ปั จ จัย ที่ สํา คัญ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความสํา เร็ จ หลายองค์ป ระกอบด้ว ยกัน มี นัก การศึ ก ษาได้ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของประสิ ทธิผลขององค์การ ดังนี้
แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) กล่าวถึงความสําเร็ จขององค์การว่านอกจากจะต้องอาศัย
ทรัพยากรด้านวัตถุดิบและงบประมาณแล้ว องค์การยังต้องใช้ความสามารถของบุคลากรของตนได้
46

ทิพาวดี เมฆสวรรค์. การบริ หารมุ่งแบบผลสัมฤทธิ์ (กรุ งเทพฯ : กราฟิ คฟอร์แมท(ไทย
แลนด์),2539), 15.
47
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย ,2544), 80 – 81.
48
สุ ทธิพงศ์ ยงค์กมล. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน(วิทยานิพนธ์ การบริ หารการศึกษา (กรุ งเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2543),4.
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อย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพด้วย โดยกล่าวถึงพฤติกรรมที่ทาํ ให้องค์การสามารถดําเนิ นงานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ดัง นี้ 1) บุ คลากรจะต้องมี ความสนใจที่ จ ะทํา งานกับองค์ก าร และ
ต้องการที่จะทํางานกับองค์การต่อไป 2) บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทที่กาํ หนดไว้ได้ 3)
บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิงานในองค์การด้วยความคิดที่สร้างสรรค์49
บราวน์ (Brown) กล่าวถึงประสิ ทธิผลขององค์การใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลผลิต 2) การรับรู ้
เกี่ยวกับองค์การ 3) งบประมาณ 4) ภาวะผูน้ าํ องค์การ50
มิลตัน (Milton) ได้เสนอองค์ประกอบการบริ หารองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพไว้ 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 1) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร (individual characteristics)ซึ่ งประกอบด้วย ความสนใจ
เจตคติ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความต้องการ ทักษะความชํานาญ 2) ลักษณะของงาน
(characteristics of the job) ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน ข้อมูล ย้อนกลับ รางวัล ความ
ชัดเจนของบทบาท 3) ลักษณะสิ่ งแวดล้อมของงาน (characteristics of work environment)
ประกอบด้วย สิ่ งแวดล้อมปั จจุบนั และบรรยากาศองค์การ 51
เทอรี เบอร์ รี่ (Terre berry) เห็ นว่า ในสภาพแวดล้อมที่สําคัญต่อการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิผลมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความสัมพันธ์กบั ภายนอกองค์การ
มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดคะเน ในการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันในการ
ปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ ริ หารรับรู ้ความซับซ้อน ความมัน่ คง และความไม่แน่ นอนที่ปรากฏอยู่ใน
สภาพแวดล้อ มได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง องค์ก ารก็ จ ะมี แ นวโน้ม ที่ จ ะตอบสนองและปรั บ ตัว ได้อ ย่า ง
เหมาะสมดียงิ่ ขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การตอบสนองสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นจริ ง ผลลบต่อ
ความสําเร็ จขององค์การจะมีมากยิ่งขึ้น องค์การจึงจําเป็ นต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษาไว้ซ่ ึ ง
สมดุลที่มีความคล่องตัวสําหรับองค์การ 52
49

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York :
John Wiley & Sons, 1978), 144-155.
50
Brown William A., “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service
Organization : The Influence of the Board of Directors,” (Dissertation Abstracts International-B
2000) ,6403.
51
Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1981), 11-12.
52
Terrebeery S., “The Evaluation of Organization Environment and Perceived
Environmental Uncertainty,” (Administrative Science Quarterly 12 ,4 1968 ) , 596.
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ฮันท์ ( Hunt ) กล่าวว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับองค์การเป็ นผลของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุมขององค์การใดองค์การหนึ่ ง จากลักษณะดังกล่าวการที่องค์การจะบรรลุ
ประสิ ทธิผลได้ตอ้ งอาศัยการประสานงานเป็ นตัวเชื่อมโยง ในการดําเนินการด้วย 53
กิ๊ บ สั น (Gibson) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง 1) สภาพแวดล้อ ม 2) เทคโนโลยี
3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการต่างๆ 6) วัฒนธรรม 54
นาฮาเวนดี และ มาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) กล่าวว่าประสิ ทธิ ผลองค์การ
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน 2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ 3) นวัตกรรมใหม่
ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4) ความพึงพอใจของบุคลากรที่ทาํ งาน 55
แคมพ์เบลล์ และคณะ (Campbell and others) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ คือ 1) ความมีประสิ ทธิ ผลโดยรวม (overall effectiveness) 2)
คุณภาพ (quality) 3) ผลผลิต (productivity) 4) ความพร้ อม (readiness) 5) ประสิ ทธิ ภาพ
(efficiency) 6) ผลกําไร (profit) 7) การเติบโต (growth) 8) การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
(utilization of environment) 9) ความมัน่ คง (stability) 10) การเปลี่ยนงาน (turnover) หรื อคงอยูต่ ่อ
(retention) 11) การขาดงาน (absenteeism) 12) อุบตั ิเหตุ (accidents) 13) ขวัญ (morale) 14) การจูง
ใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction)
16) ความเห็ นที่พอ้ งกันในเป้ าหมาย
(internalization of organization goals) 17) ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (conflict-cohesion) 18)
ความยืดหยุ่น-ปรั บตัว (flexibility-adaptation) 19) การประเมิ นโดยสภาพแวดล้อมภายนอก
(evaluations by external entities) 56
ฮัทเจ อารโนล์ และแดรเนียล ซี (Arnold and Feldman) กล่าวว่าองค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการหากําไร 2) การเจริ ญเติบโต 3) การ
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J.W. Hunt, The Restless Organization (Sydney : John Wiley & Sons, 1972), 127.
Gibson, J.L. ; Ivancevich, J.M. ; and Donnally , J.H. Organizational Behavior,
Structuer, Process . 3rd (ed. Dallas: Texas: Business Publishing ,Inc, 1979.),55.
55
Afsaneh. Nahavendi and Ali R. Malekzadeh, Organizational Behavior : The person
organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), 532.
56
J.P. Campbell and E.E. Beaty, On the Nature of Organizational Effectiveness. In New
Perspectives on Organizational Effectiveness. Edited by S. Paul Goodman and M. Johannes
Pennings (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977), 132-135.
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ได้มาของทรัพยากร 4) ความสามารถในการปรับตัว 5) นวัตกรรม 6) ผลิตผล 7) ความพอใจ
ผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า 8) ความพอใจของลูกจ้าง/ ความไว้วางใจ57
มอร์ท (Mott ) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลขององค์การ ประกอบไปด้วยปั จจัย
3 ประการด้วยกัน คือ 1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 2) ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability) และ 3) ความสามารถยืดหยุน่ ได้ (Flexibility)
บาร์ น าร์ ด (Barnard) กล่ า วว่ า องค์ก ารจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลก็ ต่ อ เมื่ อ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านตรงตาม
บทบาทที่องค์การได้กาํ หนดไว้58
กรี ติเนอร์( Kretiner) ได้จาํ แนกทัศนะเกี่ยวกับความมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ออกเป็ น
3 ทัศนะ คือ 1) ทัศนะดั้งเดิมเห็นว่าความมีประสิ ทธิผล หมายถึงการดําเนินงานที่บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การที่กาํ หนดไว้ 2) ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (System – Resource Model) เห็นว่ามี
ประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง ความสามารถขององค์การในการที่จะจัดหาทรั พยากรที่มีคุณค่าและขาด
แคลนมาใช้ในระบบองค์การได้และ 3)ทัศนะที่คาํ นึงถึงความพึงพอใจของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
องค์การ (Satisfaction of Stakeholders Model) 59
วินน์และรอห์เบิกห์ (Quinn and Rohrbaugh) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิผลองค์การ แบ่งออกได้ 2 เกณฑ์ ได้แก่ บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน และบรรยากาศ
องค์การที่ส่งเสริ มให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 60
ฮอย ทาร์ เทอร์ และบลิส (Hoy Tarter and Bliss) มีความเห็นว่า องค์การที่มีประสิ ทธิ ผล
จะต้องมีสมาชิกที่มีค่านิยมร่ วมกัน (Shared value) ปรารถนาจะทุ่มเทความพยายามปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทและหน้าที่ เพื่อให้สามารถทํางานในองค์การได้อย่างต่อเนื่อง 61
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Hugh J.Arnold and Damicl C. Feldman, Organization Behavior, (Mc. Graw – Hill,
Copyright Inc, 1986),10.
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ฮอดจ์และแอนโทนี (Hodge and Anthony) ระบุโครงสร้างองค์การที่มีประสิ ทธิ ผล มี
ลักษณะดังนี้ 1) สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่าํ สุ ด (goal accomplishment at least cost)
และการมีเครื อข่ายของงาน การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน 2) มีนวัตกรรม (innovation) มีระบบข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสม 3)
มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจ
4) สนับสนุ นกรปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา ส่ งเสริ มให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและการวางแผนพัฒนาอาชี พ 5) สนับสนุ นให้มีการประสานงานร่ วมมือกันอย่างทัว่ ถึง
6) สนับสนุนให้มีกลยุทธ์ 62
กิ ลเบิร์ตและพาฮิ สการี (Gilbert and Parhizgari) กล่าวว่า โครงสร้างภายในและ
กระบวนการบริ หารจัดการประกอบด้วย 1) การผูกพัน(involvement) และการมีส่วนร่ วมใน
องค์การ 2) การปรั บตัว (adaptability) 3) การประพฤติปฏิบตั ิได้สมํ่าเสมอ (Consistency)
4) มีภารกิจ และวิสยั ทัศน์ขององค์การที่เหมาะสม 63
นอกจากนี้มีนกั วิชาการของไทย ได้กล่าวถึงประสิ ทธิผลองค์การไว้หลายท่าน ดังนี้
กุหลาบ รัตนสัจธรรม กล่าวว่าประสิ ทธิผลองค์การ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจ
ในสภาพงาน พอใจรายได้ และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ความพึงพอใจในด้านความสําเร็ จและการ
ยอมรับนับถือ ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน 64สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ทธิ พงษ์ ยงค์กมล ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล มี 12 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) เทคโนโลยีองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การ 4) บรรยากาศองค์การ 5) การรับรู ้ของ
บุคลากร 6) ทัศนคติและค่านิยมของบุคลากร 7) บุคลิกภาพของบุคลากร 8) การเรี ยนรู ้ของบุคลากร
9) การจูงใจของบุคลากร 10) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 11) การกําหนดกลยุทธ์ 12) การปฏิบตั ิตาม
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กลยุทธ์และบุญเรื อน หมั้นทรัพย์ กล่าว่า ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล ได้แก่ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน 65 ขณะเดียวกัน ญาณิ ศา บุญจิตร์ ได้
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลองค์ ก ารของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพบว่ า
1. องค์ประกอบและตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปด้วย
4
องค์ประกอบ คือ1) ด้านประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ) ด้าน
ผูร้ ับบริ การ 3 ) ด้านการเงิน 4) ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา 2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
องค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ปั จจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการ
บริ ห ารและการปฏิ บตั ิ โครงสร้ า งองค์ก าร คุ ณ ภาพบุ คลากร ลัก ษณะงาน ลัก ษณะผูร้ ั บบริ ก าร
เทคโนโลยี และวัฒ นธรรมองค์ก าร 66 และงานวิจ ัย ของ อัญชนา พานิ ช พบว่า องค์ประกอบ
ประสิ ทธิ ผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) พฤติกรรมการบริ หาร
2) ความพึงพอใจในการทํางาน 3) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 4) เทคโนโลยี 5) ความผูกพันต่อ
องค์การ 6) โครงสร้างองค์การ 67นอกจากนี้ ชิดชนก รอดเงิน พบว่า ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา
ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านการปรับเปลี่ยน ด้านความพึงพอใจและด้านการพัฒนา การมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานบุคคลส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานสถานศึกษา 68 และงานวิจยั
ของวันเพ็ญ บุรีสูงเนิ น พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร 2) วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร 3) บรรยากาศ
สถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการทํางานของครู 6) การได้รับการ
สนับสนุ นทางสังคมของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อ
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การศึกษา, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,2550), บทคัดย่อ.
66
ญาณิ ศา บุญจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551-2552), บทคัดย่อ.
67
อัญชนา พานิช , “ องค์ประกอบประสิ ทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ” (วิทยานิพนธ์
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),279.
68
ชิดชนก รอดเงิน, “ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานบุคคลที่ส่งผลประสิ ทธิผลของการ
บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สํานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์, 2553), บทคัดย่อ.
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สถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 69สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม ได้สรุ ป
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของสถานศึกษาไว้ดงั นี้ 1) ภาวะผูน้ าํ แบบของผูบ้ ริ หาร 2) การ
กําหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของสถานศึกษา 3) การเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หาร 4) บรรยากาศของสถานศึกษา 5) ทักษะด้านมนุษย์สมั พันธ์ 6) การใช้อาํ นาจหน้าที่และการ
ตัดสิ นใจ 7) ความสามารถในการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน 8) ความสามารถระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
ผูร้ ่ วมงาน 9)ความพึงพอใจในการทํางาน 10) ประสบการณ์ทางการบริ หาร 11) ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา 70 อภิญญา กังสนารักษ์ พบว่า องค์ประกอบประสิ ทธิ ผล ได้แก่ ด้าน
การแบ่งปั นอิทธิ พล โดยการแบ่งปั นอิทธิ พลนั้น ผูบ้ ริ หารต้อง ได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจ
ในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้า มีความพึงพอใจ ในผลตอบแทนที่ได้รับ มีความ
มัน่ คงในการทํางาน มีความพึงพอใจกับสภาพการทํางาน เพื่อนร่ วมงาน และนโยบายการบริ หาร
ด้านการแบ่งปั นข้อมูล โดยในคณะต้องมีระบบสารสนเทศในการบริ หาร ตั้งแต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการนําเสนอข้อมูล ตลอดจนมีลกั ษณะและ
ประเภทของข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารคณะให้กบั บุคลากรในคณะ และด้านการแบ่งปั นอํานาจ โดยผูบ้ ริ หาร
คณะควรมีพฤติกรรมการบริ หารแบบมุ่งคน และมีภูมิหลังด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ในการสอน ประสบการณ์ในการบริ หาร และตําแหน่งทางวิชาการ 71 และงานวิจยั ชอง ธงชัย สันติ
วงษ์ ได้ศึกษาประสิ ทธิผลขององค์การประกอบด้วย 1) แนวคิดที่เน้นการบรรลุผลตามเป้ าหมาย
2) แนวคิดที่เน้นชนิ ดของระบบงาน 3) แนวคิดที่เน้นกลยุทธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ และ
4) แนวคิดที่เน้นคุณค่าการแข่งขันกัน 72 เบญจพร แก้วมีศรี กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ
ขององค์การซึ่งประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพของผูบ้ ริ หารและสมาชิกในองค์การ 2) การจูงใจของ
ผูบ้ ริ หารและ 3) อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกในองค์การ 4) การติดต่อสื่ อสาร 5) การขจัดความ
69

วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน, “ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก”(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ.
70
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารสถานศึกษา ( กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์บุค๊ พอยท์, 2545), 121.
71
Mott, Paul E. The Characteristic of Effcient Organization (N.Y. : Harper and
Row1972.), 9.
72
ธงชัย สันติวงษ์. . องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบ. (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .2541),1.
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ขัดแย้ง 6) การสร้างทีมงาน 7) การจัดคนให้เข้ากับงาน 8) การให้ความรู ้ดา้ นวิทยาการและ
เทคโนโลยีแก่บุคลากรในองค์การ การนําความคิดความรู ้ และวิทยาการใหม่ ๆ การนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริ หารงานมีเพิ่มมากขึ้น 9) การกระตุน้ ให้บุคลากรใช้ความสามารถสู งสุ ดในการ
ทํางาน 10) การประสานงานให้เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกหน่วยงาน 11) การสร้างบรรยากาศ
ในองค์การให้เอื้อต่อการทํางาน องค์การทัว่ ไปมักจะพยายามสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้อต่อ
การทํางานเพื่อให้องค์การดํารงอยูไ่ ด้และสมาชิกมีความสุ ข ซึ่งสามารถกระทําได้โดยปรับคนให้เข้า
กับงานหรื อปรั บงานให้เหมาะสมกับเวลาและความจําเป็ นของคน 73และ อุไรวรรณ แย้มนิ ยม
กล่าวว่าองค์การที่ประสบความสําเร็ จจะต้องประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ที่ใช้สร้างข้อได้เปรี ยบเหนื อคู่
แข่งขัน 2) โครงสร้างขององค์การ การมอบหมายและการแบ่งงานต้องเอื้อประโยชน์ให้องค์การ
สามารถดําเนิ นงานได้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ 3) ระบบต่าง ๆ ในองค์การ 4) สไตล์การบริ หารงาน
จรรยาบรรณและวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารต้องกว้างไกล 5) พนักงานในองค์การมีความกระตือรื อร้น
ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ อุทิศตน 6) ทักษะของคนในองค์การ 7) ค่านิยมร่ วมกันของคนในองค์การที่จะ
มุ่งมัน่ ให้องค์การบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้74สอดคล้องกับ ประเสริ ฐ บัณฑิศกั ดิ์ ได้วิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของหน่วยงาน พบว่าตัวแปรปั จจัยที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
ประสิ ทธิผลองค์การ มี 7 ตัวแปร เรี ยงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ การใช้เทคโนโลยีองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ การบริ หารงานบุคคล ประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากร การติดต่อสื่ อสาร
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ และบรรยากาศองค์การ ส่ วนตัวแปรปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
ประสิ ทธิผลองค์การ เรี ยงตามลําดับขนาดอิทธิพล ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร สภาพด้านการเมือง
คุณลักษณะผูน้ าํ การบริ หารการเปลี่ยนแปลงการกําหนดเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถใน
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เบญจพร แก้วมีศรี . “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จขององค์การ , ” (วารสารการศึกษา
พยาบาล. 9 (1) มกราคม 2541), 51 – 56.
74
อุไรวรรณ แย้มนิยม, “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด,” ใน ประมวลสาระชุด
วิชาการวิเคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการตลาด หน่วยที่ 1-4 สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544),
164-166.
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การแสวงหาทรัพยากร โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การ
บริ หารงานบุคคล และสภาพการใช้เทคโนโลยี75
การประเมินประสิ ทธิผลองค์ การ
ในการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบว่าองค์การ
มีสภาพของความสําเร็ จเป็ นอย่างไร ซึ่ งได้มีนกั วิชาการได้เสนอแนวทางการ ประเมินประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ อทิ รอบบินส์ (Robbins) เสนอว่าวิธีวดั ประสิ ทธิ ผลขององค์การ มีอยู่ 4 วิธีดว้ ยกันคือ
1) วัด จากความสามารถขององค์ก ารในการบรรลุ เ ป้ าหมาย 2) วัด โดยอาศัย ความคิ ด ระบบ
3) วัดจากความสามารถขององค์การในการชนะใจผูม้ ีอิทธิ ผล 4)วัดจากค่านิ ยม ที่แตกต่างกันของ
สมาชิกองค์การ 76
โรแจส (Rojas) ได้นาํ เสนอโมเดลสําหรับการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การโดย
แบ่งเป็ น 4 รู ปแบบ คือโมเดล 1 มาจากผลการศึกษาวิจยั ผลการปฏิบตั ิงานองค์การเล็ก ๆ ที่ยงั ไม่ได้
ดําเนิ นงาน แบบรู ปแบบองค์การมาตรฐาน (Indian Organization) และเป้ าหมายโครงสร้างของ
องค์การที่พฒั นาให้ดีข้ ึน ในการรับรู ้ประสิ ทธิ ผลขององค์การในภาพรวมทั้งหมด ซึ่ งมาจากงาน
การศึกษาของ ภควะและซิ งหะ ( Bhargava and Singha.) โดยในการศึกษาดังกล่าวเป็ นการ
ประเมินโดยแบ่งคะแนนออกเป็ น 7 ระดับ วัดใน 4 องค์ประกอบ สําหรับการทํานายประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ ซึ่ งได้แก่ 1) ผลผลิต (Product) ซึ่ งหมายถึงผลผลิตขององค์การ (Flow of output)
2) ความผูกพันต่อองค์การ (Commitment) หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์การ ความรู ้สึกมัน่ คง
ขององค์การ 3) ภาวะผูน้ าํ (Leadership) หมายถึงระดับของอํานาจ และความสามารถของผูน้ าํ
องค์การ และ 4) ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร (Interpersonal Conflict) ซึ่ งหมายถึงระดับของการ
รับรู ้เกี่ยวกับความเข้าใจกันระหว่างผูบ้ ริ หาร (Supervisor)และผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา (Subordinate)
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ประเสริ ฐ บัณฑิศกั ดิ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของหน่วยงานการ
ศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา,หาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2540), บทคัดย่อ.
76
Stephen P. Robbins, Organization Theory : The Structure and Design of Organizations
(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1983), 24-41.
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โดยในโมเดลนี้ นาํ ไปใช้ประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การทั้งในองค์การที่แสวงหาผลกําไรและ
องค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร 77
โมเดล 2 โรแจส (Rojas) กล่าวว่าโมเดลนี้ ประเมินกระบวนการขององค์การบางประการ
ที่สนับสนุ นทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งเป็ นโมเดลที่เหมาะสําหรับใช้ในการประเมิน
องค์ก ารที่ แ สวงหาผลกํา ไรซึ่ งจากการศึ ก ษาพบว่ า โมเดลนี้ มี พ้ื น ฐานมาจากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
กระบวนการขององค์การ ของ ริ ดเลย์และเมนโดซา(Ridley and Mendoza. ) 78
โมเดล ที่ 3 โรแจส (Rojas) แนวคิด นี้ วดั การรับรู ้ของบุคลากรในองค์การจาก 6 ตัวชี้วดั ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ในการบริ หารของผูบ้ ริ หารองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ
3) ผลกระทบจากนโยบาย (Political Impact) 4) ความมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการบริ หาร
องค์การ (Board of Directors Involvement) 5) ความเอาใจใส่ ของอาสาสมัครขององค์การและ
6) การสื่ อสารภายในองค์การ โมเดลนี้ใช้สาํ หรับการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การในองค์การที่
ไม่แสวงหาผลกําไร 79
โมเดลที่ 4 ใช้สาํ หรับองค์การที่แสวงหาผลกําไรและองค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร โมเดล
นี้ ใช้ค่ า คะแนนการประเมิ น จากหลายมิ ติ (Multidimensional)ใช้สํา หรั บ การประเมิ น ดัง นี้ คื อ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human Relation) โดยการพิจารณาจาก การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การ 2) ระบบที่เป็ นระบบเปิ ด (Open System) หรื อ
พิจารณาจากนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ
3) เป้ าหมายที่มีเหตุผล (Rational Goal) พิจารณาจากผลกําไรและผลผลิตที่ตรงกับเป้ าประสงค์ของ
องค์การ และ 4) กระบวนการภายใน (Internal Process) พิจารณาจากกระบวนการภายในองค์การ
เช่น การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์การบริ หารงานข้อมูล ข่าวสาร โดยดูจากความสมํ่าเสมอ
ของความสําเร็ จ การควบคุ มและความต่อเนื่ องของความสําเร็ จตามเป้ าหมายในโมเดลนี้ ใช้
กระบวนการภายในประเมินองค์การ โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของการเน้นบทบาทของบุคลากรใน
องค์การที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จขององค์การในระยะยาว ให้ความสําคัญกับบุคคล เช่นความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน ทัศนคติต่องาน พฤติกรรมการทํางานของบุคลากร การติดต่อสื่ อสาร
77

Ronald R. Rojas, “A review of models for measuring organizational effectiveness
amongFor – profit and nonprofit organizations, ” (Nonprofit Management & Leadership. 2000.
11(1),97 – 104.
78
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ระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากร ความผูกพันต่อองค์การ การทํางานเป็ นทีม และการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 80
เบนนิ ส (Bennis) กล่ า วว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลขององค์ ก ารต้ อ งเป็ น
ความสามารถในการปรั บตัว เพื่ อการเปลี่ ย นแปลง และแก้ไ ขปั ญ หาที่ องค์ก ารกําลังเผชิ ญอยู่
ดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว และ ความสามารถในการบูร
ณาการ ทรัพยากรที่มีอยู่81
สเตียร์ (Steers)
ได้กาํ หนดแนวทางในการประเมิน ประสิ ทธิ ผลองค์การ โดยให้
ความสําคัญในเรื่ องของการบรรลุเป้ าหมาย วิธีการเชิงระบบ และ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
ดังนี้
1. การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ (The goal optimization approach) ปั จจุบนั วิธีการที่ใช้
ในการประเมินประสิ ทธิผลองค์การ ส่ วนใหญ่เน้นไปที่การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ รู ปแบบที่
ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลองค์การ มีหลายรู ปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการบรรลุ
เป้ าหมาย หรื อผลสุ ดท้ายมากกว่าวิธีการ ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารในองค์ก ารจะต้องกําหนดเป้ าหมายที่
สามารถทํา ได้ หรื อเป้ าหมายที่ เ ป็ นจริ ง สามารถวัด ได้ไ ม่ ใ ช่ เ ป้ าหมายในอุ ด มคติ การประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลองค์การโดยใช้แนวทางการบรรลุเป้ าหมาย ทําให้ได้ ประโยชน์ คือ 1) ทําให้ทราบว่า
การที่จะบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดมีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ จะสร้างความเสี ยหายให้กบั องค์การ หรื อ
จะทําให้องค์การเจริ ญเติบโตและสามารถอยูร่ อดได้ 2) การประเมินตามแนวทางการบรรลุเป้ าหมาย
ต้องยอมรับว่าองค์การที่แตกต่างกัน ย่อมมีเป้ าหมายที่แตกต่างกันด้วย ผูบ้ ริ หารในองค์การจะยังให้
ความสําคัญกับคนในองค์การ รู ้วิธีการจูงใจคนให้เขาเกิดความรัก และความพึงพอใจในการทํางาน
เพื่อจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อเป้ าหมายขององค์การ 3) ทําให้ผบู ้ ริ หารในองค์การทราบปั ญหา
และ ข้อจํากัดต่าง ๆ ที่ทาํ ให้องค์การไม่บรรลุเป้ าหมาย เช่น ข้อจํากัดด้านงบประมาณ บุคลากร หรื อ
แม้แต่เทคโนโลยี 4) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การตามแนวทางนี้ มีความยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
2. วิธีการเชิงระบบ (A systems perspective) การประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การตาม แนวคิด
ระบบเปิ ดเป็ นแนวทางในการวิ เ คราะห์ เน้น ความสั ม พัน ธ์ ข องส่ ว นต่ า ง ๆ ในองค์ก าร และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลองค์การ โดยกําหนดองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ที่ทาํ
80

Ibit, 100 – 101.
Warren G.Bennis, The Concept of Organization Health In Changing Organizational
(New York : McGraw-Hill, 1971), 133.
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ให้ อ งค์ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล คื อ 1) ลัก ษณะเฉพาะของ องค์ก าร เช่ น โครงสร้ า งขององค์ก าร
เทคโนโลยี 2) ลัก ษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อ ม เช่ น เศรษฐกิ จ เงื่ อ นไขทางการตลาด 3)
ลักษณะเฉพาะของพนักงาน เช่น ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับงาน 4) นโยบายด้าน
การบริ หาร และการปฏิบตั ิงาน
ลักษณะเฉพาะ
ขององค์การ
ประสิ ทธิผล
องค์การ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

ลักษณะเฉพาะ
ของพนักงานและ
ทักษะ

นโยบายด้านการ
บริ หารและการ
ปฏิบตั ิงาน

แผนภูมิที่ 4 แสดงองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลองค์การ
ที่มา : Richard M. Steers, Gerardo R. Ungson and Richard T. Mowday, Managing Effective
Organization An Introduction (U.S.A.:Kent Publish Company, 1985), 77.
3. การเน้นพฤติกรรมของมนุษย์ (a behavioral emphasis) แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าพฤติกรรม
ของ แต่ละบุคคลมีผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ การประเมินองค์การหรื อการ
วิเคราะห์องค์การต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองค์การที่มีอิทธิ พลต่อการบรรลุเป้ าหมาย
ของบุคคลและเป้ าหมายขององค์การที่มีความสัมพันธ์กนั โดยเน้นที่เป้ าหมายขององค์การเป็ น
เป้ าหมายร่ วม ซึ่ งเกิ ดจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่ วมช่วยกันกําหนดเป้ าหมาย และยอมรับเป้ าหมาย
ดังนั้นบางส่ วนของเป้ าหมายองค์การจะเป็ นเป้ าหมาย ของบุคคล ผูบ้ ริ หารในองค์การจะต้องจูงใจ
และใช้ภาวะผูน้ าํ ในการกระตุน้ ให้บุคคลในองค์การ แสดงพฤติกรรม ที่คาดหวังและตอบสนองต่อ
เป้ าหมายส่ วนบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของเป้ าหมายองค์การ 82
ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) ได้เสนอรู ปแบบการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การไว้
3 รู ปแบบดังนี้
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41

1) รู ปแบบที่ ยึดเป้ าหมายขององค์การ โดยพิจารณาว่าผลการดําเนิ นงานขององค์การ
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ ซึ่งพิจารณาจากเงื่อนไขแห่ งความสําเร็ จคือ 1) เป้ าหมาย ที่
กําหนดขึ้นโดยการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลของกลุ่ม 2) จํานวนเป้ าหมายต้องเพียงพอที่จะบรรลุผล
ได้ 3) เป้ าหมายต้องชัดเจนและผูม้ ีส่วนร่ วมต้องเข้าใจตรงกัน และ 4) สามารถกําหนด เกณฑ์การ
ประเมินเป้ าหมายได้
2) รู ปแบบที่ยึดระบบทรั พยากร ซึ่ งมีแนวคิดว่าองค์การที่มีประสิ ทธิ ผลต้องสามารถ
แสวงหาผลประโยชน์ดา้ นทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ โดย
เน้น ความสํา คัญ ของปั จ จัย ป้ อนเข้า มากกวาผลผลิ ต ซึ่ ง ยึด หลัก ที่ ว่าองค์ก ารที่ ไ ด้รั บ ทรั พ ยากร
มากกว่า ย่อ มมี ป ระสิ ทธิ ผลมากกว่า สําหรั บเกณฑ์ที่ใ ช้ป ระเมิ น ในระบบนี้ คื อ ความคงที่ ข อง
กระบวนการภายใน โครงสร้างและความสามารถในการกํากับติดตามและการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม
3) รู ปแบบบูรณาการ เป็ นการรวมรู ปแบบที่ยดึ เป้ าหมายขององค์การและรู ปแบบที่ยึด
ระบบทรัพยากรเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์เดียวซึ่ งเป็ นลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ มติเวลา กลุ่ม
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและความเป็ นพหุ เกณฑ์ ดังนี้
3.1 มติเวลา สิ่ งที่เป็ นเกณฑ์ประเมิน คือ ช่วงเวลาซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ ระยะสั้น
(short-term) ระยะกลาง (intermediate) และระยะยาว (long-term) กล่าวคือการประเมินจะ
เปลี่ยนไปตามลักษณะวงจรชีวิตขององค์การ เช่น ในระยะ เริ่ มแรกของการดําเนินงานต้องใช้เกณฑ์
ที่ เ น้น ความยื ด หยุ่น และการได้ม าซึ่ งทรั พ ยากรเมื่ อ องค์ก าร มี วุ ฒิ ภ าวะแล้ว ใช้เ กณฑ์ใ นการ
ติดต่อสื่ อสาร ความสามารถในการผลิตและความมีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อองค์การอยูใ่ นระยะเสื่ อม
ถอยต้องใช้เกณฑ์การปรับตัว นวัตกรรมและการได้มาซึ่งทรัพยากร
3.2 กลุ่ มผูเ้ กี่ ยวข้อง ในการใช้เ กณฑ์การประเมิ น ประสิ ทธิ ผลจําเป็ นต้องคํา นึ ง ถึ ง
ค่านิ ยมและความคิดของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พล
ต่อการดําเนิ นงานขององค์การ ดังนั้นเกณฑ์การประเมินจึ งต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจของ
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิด พาร์สัน (Parsons) ที่กล่าวถึงองค์การว่าเป็ นระบบสังคม
ของระบบเปิ ด ที่ ประกอบด้ว ยปั จ จัย นําเข้า กระบวนการ และผลผลิ ต ตัว บ่ ง ชี้ ประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ 4 ประการ คือ
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มติของประสิ ทธิผล
การปรับตัว
(Adaptation)

การบรรลุเป้ าหมาย
(Goal Atainment)

การบูรณาการ
(Integration)

การรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม
(Integration)

สิ่ งที่พิจารณา
เวลา
กลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

เวลา
กลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

เวลา
กลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

เวลา
กลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ประสิ ทธิผล
ความสามารถในการปรับตัว
(adaptability)
นวัตกรรม (innovation)
ความก้ าวหน้ า (growth)
การพัฒนา (development)
ผลสัมฤทธิ์ (achievement)
คุณภาพ (quality)
การได้มาซึ่ งทรัพยากร
(resource acquition)
ประสิ ทธิภาพ (efficiency)
ความพึงพอใจ (satisfaction)
บรรยากาศองค์การ (climate)
การติดต่อสื่ อสาร
(communication)
ความขัดแย้ง (conflict)
ความพึงพอใจ (satisfaction)
ความสนใจในชีวติ
(central life interest)
การจูงใจ (motivation)
ความมีเอกลักษณ์ขององค์การ
(Identity)

แผนภูมิที่ 5 แสดงรู ปแบบบูรณาการของประสิ ทธิผลองค์การ
ที่มา : Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel ,Educational administration : Theory,
research and practice, 5thed. (New York: McGraw-Hill, 1991), 383.
3.3 ความเป็ นพหุ เกณฑ์ คือ การประเมินที่ใช้เกณฑ์คาํ นึ งถึงองค์ประกอบ หลายส่ วนที่
เป็ นตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะความเป็ นระบบ (system) ขององค์การที่ประกอบด้วย ปั จจัย ป้ อนเข้า
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กระบวนการ และปั จจัยป้ อนออก โดยแต่ละปั จจัยจะต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ และจะต้อง ประเมิน
ตามส่ วนประกอบนั้น ๆ 83
ขณะเดียวกันในการตัดสิ นวัดความมีประสิ ทธิ ผลขององค์การใด ๆ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิผลนั้น ขึ้นอยูก่ บั มุมมองของผูป้ ระเมิน กรอบเวลาที่ใช้วดั และมาตรฐานที่ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบดังรายเอียดดังนี้
1) มุมมอง (Perspective)ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์การ
อาจจะมุ่งเน้นที่ส่วนประกอบของการดําเนิ นงานในองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลให้การพัฒนาการ
ประเมินความมีประสิ ทธิผล การทํางานขององค์การแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน
อาจจะประเมินประสิ ทธิผลการทํางานขององค์การโดยใช้เพียงผลกําไร การเจริ ญเติบโตและผลิตผล
ผูจ้ ดั การในองค์การเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปที่ความสามารถนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ และมี
การนําสิ่ งใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การให้พอเหมาะพอดีกบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ได้รับจากองค์การลูกจ้างในระดับล่างอาจจะตัดสิ นประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ในเบื้องต้นว่าองค์การปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไร และผลจากข้อผูกพันที่เขามีต่อองค์การอยู่ในระดับใด
อาจไม่ถูกต้องนักที่จะสันนิ ษฐานว่าการประเมินวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การจากมุมมองเดียวของ
บุคคลใดเป็ นหลักเป็ นเรื่ องที่ ไม่ถูก หัวใจสําคัญ คือ องค์การนั้นได้ถูกตัดสิ นว่าเป็ นองค์การที่ มี
ประสิ ทธิผลหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ว่าใครเป็ นผูป้ ระเมินนัน่ เอง
2) กรอบเวลา (Time Frame)การประเมินวัดประสิ ทธิ ผลการทํางานขององค์การขึ้นอยู่กบั
ช่วงเวลาการวัดเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น องค์การสามารถเพิ่มผลกําไรในระยะสั้นถึงระยะกลาง
โดยการตัด ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบํารุ ง การวิจ ัยและพัฒนา และอย่างอื่ น ๆ ในลักษณะเดี ยวกัน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เดียวกันนี้ อาจจะทําให้ไม่เกิดความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรั บตัวได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลในระยะยาว ดังนั้นสําหรั บองค์การเดี ยวกันนี้ การประเมินผล
ในช่วงระยะเวลายาวอาจสรุ ปได้วา่ องค์การนี้จะไม่มีผลอะไรเลยในรู ปของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม่
ๆ ความสามารถในการปรับตัว และการหากําไรขั้นพื้นฐาน การประเมินผลเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ ต้องระบุกรอบเวลาอย่างชัดเจนในการประเมินผล
3) มาตรฐานของการเปรี ยบเทียบ (Standard of comparison)สิ่ งสําคัญที่ใช้ในการประเมิน
ประสิ ทธิผลขององค์การ คือ การกําหนดว่าอะไรเป็ นเกณฑ์ที่ใช้วดั ประเมินผล
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Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel , Education Administration :Theory Research and
Practice,5th ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 1991), 383.
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มาตรฐาน ในการวัดควรจะมีความเชื่อถืออันเป็ นสิ่ งที่คนในองค์การสามารถยอมรับได้ โดยสมาชิก
ในองค์การรู ้ สึกว่ามี มาตรฐานที่ ยุติธรรมและมีความแน่ นอนต่อการทํางานของพวกเขา ความมี
ประสิ ทธิ ผลขององค์การต่าง ๆ ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบที่อยูภ่ ายใต้มาตรฐานที่องค์การนั้น ๆ
ใช้ประเมินอยู่84
ทริ โบเดียร์ และฟาวิลลา (Tribodeaux and Favilla) ได้รวบรวมรู ปแบบสําหรับการศึกษา
ประสิ ทธิผลขององค์การไว้ 5 รู ปแบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 ที่เน้นความสําคัญกับเป้ าหมาย (goal model) เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสําคัญกับ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ องค์การตั้งไว้ รู ปแบบนี้ เน้นการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ มอง
ความสําคัญของเป้ าหมายมากกว่าวิธีการ ดังนั้นในรู ปแบบนี้ การกําหนดเป้ าหมายจึงมีความสําคัญ
มาก ซึ่ งในการกําหนดเป้ าหมายผูบ้ ริ หารจะต้องคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ต้องกําหนดเป้ าหมายไว้หลายประการ และให้น้ าํ หนักความสําคัญของแต่ละเป้ าหมาย
เป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นจะเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการขององค์การ การประเมินประสิ ทธิ ผลตาม
แนวคิดนี้จะประเมินเป้ าหมายในเชิงปฏิบตั ิมากกว่าเป้ าหมายที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมซึ่งวัดได้ยาก
รู ปแบบนี้จึงเหมาะสําหรับองค์การที่มีเป้ าหมายการดําเนินการที่ชดั เจน
รู ปแบบที่ 2 ให้ความสําคัญกับระเบียบ (legitimancy model) เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสําคัญ
กับเนื้อหา การวัดส่ วนประกอบของงานกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ
รู ปแบบที่ 3 ให้ความสําคัญกับกระบวนการ (process model) รู ปแบบนี้ให้ความสําคัญกับ
กระบวนการดําเนิ นงานขององค์การ ซึ่ งประกอบด้วย ระยะกิ จกรรมการดําเนิ นการ ระยะการ
กําหนดกิจกรรม ระยะหาความจําเป็ นที่ตอ้ งประเมิน ระยะการสํารวจเป้ าหมาย ระยะการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน ระยะการออกแบบประเมินผล และระยะการใช้เครื่ องมือและการวิเคราะห์
ข้อมูล
รู ปแบบที่ 4 ให้ความสําคัญกับกลุ่มผลประโยชน์หรื อกลุ่มบุคคล (constituency model)
รู ปแบบนี้ ให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การประเมินองค์การ ให้ความสําคัญกับเกณฑ์การประเมินรู ปแบบนี้ จดั อยู่ในกลุ่มรู ปแบบเชิ งกล
ยุทธ์-กลุ่มบุคคล
84

Kelley, M. (, August).Participant 6 aced Organizational effectiveness. Paper presented
at the 42 nd Annual Meeting of the Academy of management, New York1982.อ้างถึงใน วิเชียร
วิทยอุดม ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ (บริ ษทั ธนธัช การพิมพ์ จํากัด กทมฯ),2-4 , 2-5.
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รู ปแบบที่ 5 ให้ความสําคัญกับทรัพยากรเชิงระบบ (system resource model) หรื อกลุ่ม
รู ปแบบที่เน้นระบบทรั พยากร แนวคิดนี้ อยู่บนทฤษฎี แบบระบบเปิ ด (open theory) กล่าวคือ
องค์การถื อเป็ นระบบเปิ ดซึ่ งต้องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทรั พยากรเพื่อให้ได้ผลผลิต โดยที่
องค์การต้องรักษาความสมดุลและความมัน่ คงขององค์การ ในรู ปแบบที่มุ่งเน้นที่เกณฑ์ใด ๆ ที่ช่วย
ให้องค์การสามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาว เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
กับสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การ มองความสําคัญของตัวทรัพยากรและความสามารถขององค์การที่
จะนํามาซึ่งทรัพยากรที่จาํ เป็ นต่อองค์การ ให้ความสําคัญกับวิธีการที่จาํ เป็ นที่จะทําให้เป้ าหมายของ
องค์การบรรลุความสําเร็ จ และพิจารณาในระยะยาว 85
กล่าวโดยสรุ ป การประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์การ เป็ นการตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน
ว่าองค์การมีสภาพการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ประสบผลสําเร็ จเพียงใด ซึ่ งในการ
ประเมินความมีประสิ ทธิผลขององค์การจําเป็ นต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การ พร้อม
ทั้ง สภาพแวดล้อ มที่ อ ยู่ร อบ ๆ องค์ก าร เพื่อ ให้ก ารประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลได้ผล ตามสภาพการ
ปฏิบตั ิงาน โดยเลือกใช้รูปแบที่หลากหลาย
องค์ ประกอบการบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง((Transformational Leadership)
ความหมายของผูน้ าํ ( Leader )
แม็คฟาแลนด์( McFarland ) กล่าวว่า ผูน้ าํ คือ บุคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้
คนอื่นทํางานในระดับต่างๆที่ตอ้ งการ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ 86นอกจากนี้ กวี
วงศ์พฒ
ุ ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าํ ไว้ 5 ประการ ( 1 ) ผูน้ าํ หมายถึง ผูซ้ ่ ึงเป็ นศูนย์กลางหรื อจุด
รวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรี ยบเสมือนแกนขงกลุ่ม เป็ นผูม้ ีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
มากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มสู ง ( 2 ) ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่งนํากลุ่ม
หรื อพากลุ่มไปสู่ วตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางก็ถือว่าเป็ นผูน้ าํ ทั้งนี้รวมถึงผูน้ าํ ที่นาํ กลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย ( 3 ) ผูน้ าํ หมายถึง
บุคคลซึ่งสมาชิกส่ วนใหญ่คดั เลือก หรื อ ยกให้เขาเป็ นผูน้ าํ ของกลุ่มซึ่งเป็ นไปโดยอาศัยลักษณะทาง
สังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าํ ได ( 4 ) ผูน้ าํ หมายถึง บุคคล
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ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง คือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุง ( 5 ) ผูน้ าํ หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถนํากลุ่มไปในทางที่
ต้องการ เป็ นบุคลที่มีส่วนร่ วมและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ น
ผูน้ าํ 87 และ บุญทัน ดอกไธสง ได้สรุ ปเกี่ยวกับผูน้ าํ หมายถึง
( 1 ) ผูม้ ีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุเป้ าหมายตามความต้องการ
( 2 ) เป็ นผูน้ าํ และแนะนํา เพราะผูน้ าํ ต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายสูงสุ ดตาม
ความสามารถ
( 3 ) ผูน้ าํ ไม่เพียงแต่ยนื อยูเ่ บื้องหลังที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผนู ้ าํ จะต้องยืนอยู่
ข้างหน้ากลุ่มและนํากลุ่มปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย 88
นอกจากนี้ สุ เทพ พงศ์ศรี ววิ ฒั น์ ได้รวบรวมความหมายของผูน้ าํ ไว้ ดังนี้ 89
ตารางที่ 1 ความหมายของผูน้ าํ
ความหมาย
เจ้าของนิยาม
• ผูน้ าํ คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทํางานในระดับต่าง ๆ แม็กฟาแลนด์
ที่ตอ้ งการให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
(McFarland)
• ผูน้ าํ คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้ง หรื อการยกย่องขึ้นมาของกลุ่ม
ยุคล์ (Yukl)
เพื่อให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูช้ ้ ีแนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้
• ผูน้ าํ คือ บุคคลในกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรื อประสานงาน
ฟิ เดิล
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม
(Fiedle)
• ผูน้ าํ คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรื อได้รับการแต่งตั้งให้นาํ กลุ่มและมีอิทธิพลต่อ
เดโนซคา
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และเพื่อเป็ นหัวหน้าของ (Dehnozka)
กลุ่ม

87
88
89

2545),2

Ibid.
Ibid.

สุ เทพ พงศ์ศรี วิวฒั น์ ภาวะผูน้ าํ : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ. (กรุ งเทพฯ บริ ษทั บุค๊ บิ๊งค์ จํากัด.
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บทบาทของผูน้ าํ ทางการศึกษาในฐานะผูบ้ ริ หารการศึกษา
มีผูใ้ ห้แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับบทบาทของผูน้ าํ ทางการศึกษาในฐานผูบ้ ริ หาร
การศึกษา อาทิ เช่น คเนเชวิช (Knezevich) เสนอว่า ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ทางการศึกษาควรมีบทบาท
ต่าง ๆ ในการบริ หารให้เกิดประสิ ทธิผล ได้แก่
1. บทบาทเป็ นผูก้ าํ หนดทิศทางการปฏิบตั ิงาน (Direction Setter) ทําหน้าที่ช้ ีแจง
ทํา ความเข้า ใจในวัต ถุ ป ระสงค์ของหน่ ว ยงาน มี ความรู ้ ท ัก ษะในการจัด สรรงบประมาณแบบ
โครงการ
2. บทบาทเป็ นผูก้ ระตุน้ และแรงจูงใจ (Leader-Catalyst) มีความสามารถในการจูง
ใจ กระตุน้ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย์ มีทกั ษะในกระบวนการกลุ่ม
3. บทบาทเป็ นนักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
จัด เตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มในการรั บ มื อ กับ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการวางแผน
4. บทบาทเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ (Decision Maker) เป็ นผูร้ ับรู ้วิธีเทคนิ คการตัดสิ นใจและ
สามารถตัดสิ นใจบนพื้นฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. บทบาทเป็ นผูจ้ ดั องค์การ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงานกําหนด
โครงสร้างขององค์การขึ้นใหม่ มีความเข้าใจพลวัตขององค์การและพฤติกรรมองค์การ
6. บทบาทเป็ นผูจ้ ดั การการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็ นผูน้ าํ และจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงของสถาบันและหน่วยงานเข้าใจ และตัดสิ นใจว่าจะเปลี่ยนอะไร อย่างไร ควร
เปลี่ยนสถานการณ์ใด เมื่อไร
7. บทบาทเป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) มีความเข้าใจรู ปแบบปฏิสัมพันธ์ของ
บุคลากร เข้าใจเครื อข่ายของการสื่ อสาร รู ้จกั วิธีนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8. บทบาทเป็ นผูส้ ื่ อสาร (Communicator) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง
การพูด การเขียน การใช้สื่อเพื่อการสื่ อสาร สามารถใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ได้ดี
9. บทบาทเป็ นผูข้ จัดความขัดแย้ง (Conflict Manager) ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเข้าใจถึงสาเหตุ สามารถต่อรอง ไกล่เกลี่ย สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
หน่วยงานและบุคลากรได้
10. บทบาทเป็ นผูจ้ ดั ระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะห์ระบบและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและนําทฤษฎีบริ หารมาใช้ระบบบริ หารและดําเนินงานได้
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11. บทบาทเป็ นผูบ้ ริ หารบุคคล (Personal Manager) มีเทคนิคในการเป็ นผูน้ าํ การ
เจรจาต่อรอง เข้าใจกระบวนการบริ หารบุคลากร ตลอดจนประเมินผลงานและพัฒนาบุคลากร
12. บทบาทเป็ นผูบ้ ริ หารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถบริ หาร
การเงิน เวลา งบประมาณ บริ หารวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ การก่อสร้าง การบํารุ งรักษา สามารถหาทรัพยากร
สนับสนุนจากภายนอก
13. บทบาทเป็ นผูป้ ระเมิน (Appraiser) สามารถประเมินความต้องการ การ
ประเมินระบบและการดําเนินงาน โดยวิธีทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
14. บทบาทเป็ นนักประชาสัมพันธ์ (Public Relator) มีทกั ษะในการสื่ อความหมาย
วิธีสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รู ้และเข้าใจการเผยแพร่ ข่าวสารด้วยสื่ อและวิธีการต่าง ๆ
15. บทบาทเป็ นประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) มีความสามารถในการ
ประกอบพิธีการต่าง ๆ ในองค์การและสังคม
ประเภท หน้าที่ และรู ปแบบของผูน้ าํ
ประเภทผูน้ าํ
1. ผูน้ าํ แบบเผด็จการ เป็ นผูน้ าํ ที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่ องระเบียบวินัย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็ นหลัก ในการดําเนิ นงานการตัดสิ นใจต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ผูน้ าํ แต่เพียงผูเ้ ดี ยว
เท่านั้น ในแง่การบริ หารงานทางด้านวิชาการด้านธุ รกิจจะเปรี ยบเสมือนกิจการที่เป็ นเจ้าของบุคคล
เดียวที่มีการดําเนินการและตัดสิ นใจเฉพาะผูท้ ี่เป็ นเจ้าของกิจการเท่านั้น
2. ผูน้ าํ แบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญในโลกปั จจุบนั ให้สิทธิ
ในการออกความคิดเห็ น สิ ทธิ ในการเรี ยกร้ อง รวมไปถึ งการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น ด้วยการเป็ น
ประชาธิปไตยจึงเป็ นลักษณะหนึ่งที่สงั คมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผูน้ าํ ประเภทอื่น ๆ
3. ผูน้ าํ แบบตามสบาย เป็ นผูน้ าํ ที่ไปเรื่ อย ๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นที่รักของผูร้ ่ วมงานอย่างมาก ผูน้ าํ ประเภทนี้ จึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรม
ต่ า ง ๆ บางครั้ งอาจมองว่ า เป็ นบุ ค คลที่ ไ ม่ มี จุ ด ยื น เป็ นของตัว เองหรื อมองโลกในแง่ ดี ซ่ ึ ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ขยันอาจจะไม่ชอบลักษณะผูน้ าํ ประเภทนี้
ในทางปฏิบตั ิบางแห่ งในตัวผูน้ าํ อาจจะมีรูปแบบของการเป็ นผูน้ าํ ทั้ง 2 ประเภทใน
คนเดียว อาจจะมีลกั ษณะเฉพาะที่โดดเด่นออกมาแต่ละประเภท ซึ่ งสามารถควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ลักษณะการใช้อาํ นาจของผูน้ าํ แตกต่างกันออกไป เพราะในตัวผูน้ าํ แต่
ละคนมีอาํ นาจมีอิทธิพล สามารถดําเนินการหรื อสัง่ การได้ตามความเหมาะสม
การใช้อาํ นาจของผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร แบ่งรู ปแบบได้ดงั นี้
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1. การใช้อาํ นาจเด็ดขาด พบเห็นได้ในวงการทหารหรื อตํารวจ จะเห็นได้อย่าง
เด่ นชัด ซึ่ งจําเป็ นจะต้อง มีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ตํารวจ จะต้องมีวินัยในการ
ปกครอง ซึ่ งกัน และกัน บรรดาตํารวจที่ มีอาวุธอยู่ในมื อด้ว ยแล้ว หากขาดวินัย ก็จะเสมื อนกับ
กองโจรที่สามารถกระทําผิดได้ตลอดเวลา
2. การใช้อาํ นาจอย่างมีศิลปะ ผูน้ าํ โดยทัว่ ไปเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มี
ความอดทน รวมไปถึงประสบการณ์ในการบังคับบัญชาคน หากการทํางานโดยเอาใจเขามาใส่ ใจ
เราและดําเนินงานอย่างมีศิลปะ ความยอมรับและมีประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานย่อมเกิดขึ้น
3. การใช้อาํ นาจด้วยวิธีการปรึ กษาหารื อ เป็ นลักษณะของการใช้อาํ นาจวิธีการหนึ่ง
ซึ่ งใช้กนั อย่างมากมาย เพราะผูบ้ ริ หารที่เปิ ดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรั บของผูร้ ่ วมงานด้วยกัน
โดยเฉพาะในเรื่ องของการสอนงานหรื อการนิเทศแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
4. การใช้อาํ นาจแบบมีส่วนร่ วม บางคนอาจจะบอกว่าการใช้อาํ นาจแบบมีส่วน
ร่ วมถือเป็ นประชาธิปไตยมากที่สุดเนื่ องจากผูบ้ ริ หารเปิ ดใจกว้าง ผลผลิตที่ได้จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
สุ ด แต่ จ ะต้อ งขึ้ น อยู่กับความรั บ ผิด ชอบของแต่ ล ะคน ในทางทฤษฎี แ ล้ว การใช้อ าํ นาจให้เ ป็ น
ประโยชน์ อ าจเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้อ มรวมถึ ง ลัก ษณะของการ
ดําเนิ นงานในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถอาจใช้อาํ นาจแตกต่างกันใน
บริ บท เวลา และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หาร
หน้าที่ของผูน้ าํ
แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ลักษณะของการควบคุม คนส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการให้ใครมาควบคุม แต่ในทาง
ปฏิบตั ิงานแล้วการควบคุมอยูห่ ่ าง ๆ จะได้ผลดีตามมา ในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้
การควบคุ มด้วยระบบเอกสาร ระบบของงานที่เกี่ ยวข้องซึ่ งกันและกัน หรื อเป็ นการควบคุมใน
ระบบด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติ ลักษณะของการตรวจตราเป็ นหน้าที่โดยตรงของผูน้ าํ หรื อ
ผูบ้ ริ ห ารที่ จ ะต้อ งติ ด ตามความเคลื่ อนไหวหรื อผลการดําเนิ น งานตามขั้น ตอนต่ าง ๆ เพื่ อที่ จ ะ
สามารถแก้ไขในเหตุการณ์น้ นั ๆ ได้ทนั การ
2. ลักษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประสานงานในเรื่ องตําแหน่ งหน้าที่ ก ารงานถื อว่าเป็ นความจําเป็ นและสําคัญอย่างมากในการ
ปฏิบตั ิงาน ลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการของผูน้ าํ ถือเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างหนึ่ง เพราะผูน้ าํ ที่
ดี จ ะรู ้ จ ัก การใช้คนให้เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด การวิ นิ จ ฉัย สั่ง การที่ ดี น้ ัน จะต้อ งมี ความชัด เจน
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ทนั ที ลักษณะของการโน้มน้าวให้ทาํ งาน ผูน้ าํ มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่ งคือ
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การชักชวนให้สมาชิกมีความสนใจในการปฏิบตั ิงานหน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และเต็มใจที่จะทํางานนั้น ๆ ให้เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพมากที่สุด
3. ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลา
การทํางานของพนักงานถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งเป็ นการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดีควรกระทําเป็ นระยะ ๆ และสามารถแจ้งผลให้ผทู ้ ี่ถูกประเมินได้
ทราบเพื่อจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป หากสามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
แล้วปั ญหาด้านการบริ หารงานบุคคลย่อมลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน
รู ปแบบของผูน้ าํ
การศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าํ มีหลายลักษณะ จากการศึกษาของวิลเลียม เจ เรดดิน (William J.
Reddin) อธิบายถึงความสัมพันธ์กนั ของพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและสถานการณ์ โดยแสดง
ให้เห็นถึงรู ปแบบผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลมากกว่า และผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลน้อยกว่า ดังนี้
รู ปแบบผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลสูง
1. นักบริ หาร (Executive) ผูน้ าํ แบบนี้ จะมีความสนใจเป็ นอย่างมากทั้งในเรื่ องของงาน
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน กําหนดมาตรฐานในงานสู ง เข้าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการทํางานเป็ นทีม
2. นักพัฒนา (Developer) ผูน้ าํ แบบนี้ จะให้ความสําคัญกับเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มากกว่าให้ความสนใจกับงาน จะให้ความไว้วางใจผูร้ ่ วมงาน สร้างแรงจูงใจและให้กาํ ลังใจ เพื่อให้
ทุกคนพัฒนาตนเอง
3. นักเผด็จการแบบใช้พระคุณ (Benevolent Autocrat) ผูน้ าํ แบบนี้ จะให้ความสนใจอย่าง
มากกับงานและให้ความสนใจเรื่ องความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลน้อย มุ่งประสิ ทธิ ผลของงาน
และทําให้บรรลุได้อย่างดี โดยไม่ทาํ ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ
4. ผูร้ ักษากฎระเบียบ (Bureaucrat) ผูน้ าํ แบบนี้ จะไม่ให้ความสนใจมากนักกับเรื่ องงานและ
เรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล แต่จะเน้นเรื่ องกฎหมาย การรักษากฎระเบียบ ตลอดจนควบคุม
สถานการณ์โดยใช้กฎระเบียบต่าง ๆ จากการเข้มงวด ผูน้ าํ แบบนี้ ใช้แรงกดดันให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้อง
ตั้งใจทํางานกันเต็มที่ จึงจะทําให้เกิดประสิ ทธิผลในงานได้โดยอ้อม
รู ปแบบผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลตํ่า
1. ผูป้ ระนีประนอม (Compromiser) ผูน้ าํ แบบนี้ ถึงแม้จะให้ความสนใจทั้งในเรื่ องงานและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล แต่จะเป็ นผูน้ าํ ที่ไม่กล้าตัดสิ นใจหรื อการตัดสิ นใจไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
และอ่อนไหวต่อแรงบีบคั้นหรื อแรงกดดันต่าง ๆ
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2. นักบุญ (Missionary) ผูน้ าํ แบบนี้ จะให้ความสําคัญกับเรื่ องคนและสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล แต่ให้ความสนใจกับงานน้อยที่สุด และเมื่อมีปัญหาขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน เขา
จะพยายามให้ทุกคนสามัคคีปรองดองกัน โดยมีคาํ นึงถึงปัญหาที่มาจากงาน
3. นักเผด็จการ (Autocrat) ผูน้ าํ แบบนี้ จะให้ความสนใจกับงานมากที่สุด แต่ให้ความสนใจ
กับเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคลน้อยที่สุดไม่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในงาน
แต่จะสัง่ การให้ทาํ ตามความคิดของตนเสมอและไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล
4. ผูท้ ิ้งงาน (Deserter) ผูน้ าํ แบบนี้ จะให้ความสนใจน้อยที่สุดทั้งเรื่ องงานและเรื่ อง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ที่ประสบปั ญหาทั้งงานและการขัดแย้งระหว่างบุคคล
เขาจะมีลกั ษณะเฉย ๆ ไม่เอาใจใส่ เรื่ องใด ๆ และไม่สนใจปั ญหาของใคร
คุณลักษณะของผูน้ าํ (Leader Traits)
นัก จิ ต วิ ท ยาและนัก วิ จ ัย ได้พยายามแยกแยะคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นตัว ของผูเ้ ป็ นผูน้ ําซึ่ ง เป็ น
คุณลักษณะที่ติดตัวผูน้ าํ มาตั้งแต่เกิ ด มิใช่ สิ่งที่ได้รับการพัฒนาให้เกิ ดขึ้นภายหลัง โดยมีพ้ืนฐาน
ความเชื่ อว่า ผูน้ าํ ย่อมมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากผูต้ าม การศึกษาได้เน้นไปใน 2
ประเด็น คือ
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของผูน้ าํ กับผูท้ ี่ไม่ใช่ผนู ้ าํ
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อประสบความสําเร็ จกับ
ผูน้ าํ ที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ประสบความสําเร็ จ การศึกษาเปรี ยบเทียบใน 2 ประเด็นข้างต้นนี้ ได้
พิจารณาคุณลักษณะใน 3 ด้าน คือ• คุณลักษณะด้านทักษะ • ด้านสติปัญญา• ด้านบุคลิกภาพของ
ผูน้ าํ 90
สตอกดิ ลล์ (Stogdiull,) ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าํ (Leader Traits) ที่ทาํ
ระหว่าง ค.ศ.1904 – 1948 จํานวน 124 เรื่ อง และสรุ ปคุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ช่วยให้กลุ่มสามารถ
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ดงั นี้ คือ1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 2) ความพร้อม
(Alertness) 3) ความเข้าใจในงาน (Understanding of the Task) 4) ความริ เริ่ มและมุ่งมัน่ ในการ
แก้ปัญหา (Initiative and Persistance in Dealing with Problems) 5) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(Self-confidence) 6) ความต้องการที่จะรับผิดชอบ (Desire to Accept Responsibility) 7) ความ
เหนือกว่าและสามารถควบคุม (Occupy a Position of Dominance and Control) 91
90

เรื่ องเดียวกัน,194.
R.M.Stogdiull.Personal factors associated with leadership : A survey of the literature.
Journal of Psychology 1948.),25,35- 71.
91
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สรุ ปได้ว่า ผูน้ าํ ( Leader ) คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อการเลือกตั้งหรื อการยกย่อง
จากกลุ่ มให้ทาํ หน้าที่ ของตําแหน่ งผูน้ ํา เช่ น การชี้ แ นะ สั่ง การ และช่ วยเหลื อให้กลุ่ มสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ความหมายของภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ ได้รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ าํ ไว้ดงั นี้ 92
ตารางที่ 2 ความหมายของภาวะผูน้ าํ
ความหมาย
เจ้าของนิยาม
• พฤติกรรมส่ วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุ่มให้
ยุคล์ (Yukl)
บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ดาฟต์ (Daft)
• เป็ นความสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม ซึ่งทําให้เกิดการ
ดูบริ น (DuBrin)
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
• เป็ นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมัน่ และให้การสนับสนุนบุคคล
สต็อกดิล (Stogdil)
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์การ
• ภาวะผูน้ าํ คือ ความริ เริ่ มและธํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของความคาดหวัง
แม็กฟาร์แลนด์
และความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม
(McFarland)
• ภาวะผูน้ าํ คือความสามารถที่จะชี้แนะ สัง่ การ หรื ออํานวยการ หรื อมี
ชาวาตส์ (Schwartz)
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ้ ื่นเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กาํ หนดไว้
• ภาวะผูน้ าํ คือศิลปในการชี้แนะลูกน้องหรื อผูร้ ่ วมงานให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย มิตเชล และลาร์สนั
ความกระตือรื อร้นและเต็มใจ
(Mitchell and Larson)
• ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อให้บรรลุความ คูนช์ และไวช์ริช
ต้องการของกลุ่มหรื อจุดมุ่งหมายขององค์การ
(Kootz and Weihrich)
• ภาวะผูน้ าํ เป็ นเรื่ องของศิลปะของการใช้อิทธิพลหรื อกระบวนการใช้
รอบบินส์ (Robbins)
อิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้เขามีความเต็มใจและกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงานจนประสบความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
• ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการของการชี้แนะและอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ สโตเนอร์ และฟรี แมน
ของสมาชิกของกลุ่ม
(Stoner and Freeman)

92
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นอกจากนี้ ชาญชัย อาจิ นสมาจาร (ม.ป.ป.) ได้รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ ําทาง
การศึกษาไว้ ดังนี้ 93
ตารางที่ 3 ความหมายภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
ความหมาย
เจ้าของนิยาม
• ภาวะผูน้ าํ เป็ นกิจกรรมในการสร้างอิทธิพลกับคนเพื่อร่ วมมือสู่ เป้ าหมายที่ ออดิเลทีด
เขาพบว่าเป็ นที่พึงประสงค์
(OrdirayTead)
• ภาวะผูน้ าํ คือ การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ๆ เป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ เจนนิงส์ (Jennings)
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
• ภาวะผูน้ าํ คือ ความสัมพันธ์ของการทํางานในหมู่สมาชิกของกลุ่มที่ผนู ้ าํ
สต็อดกิล (Stodgill)
ได้รับสถานะผ่านการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน และการแสดงออกซึ่ง
สมรรถนะของเขาต่อการนําภารกิจร่ วมมือออกปฏิบตั ิโดยผ่านความร่ วมมือ
• ภาวะผูน้ าํ คือ การประยุกต์ใช้กบั ผูต้ รวจการศึกษาในฐานะบุคคลที่ดาํ รง
กริ ฟฟิ ท (Griffith)
ตําแหน่งหัวหน้าซึ่งการกระทําของเขามีอิทธิพลต่อคนอื่น ๆ ในทิศทางร่ วม
ภายใต้กรอบของหลักการประชาธิปไตย สถานะของเขาขึ้นอยูก่ บั ระดับและ
คุณค่าของการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันและการแสดงออกซึ่งสมรรถนะของ
เขาในการนําภารกิจความร่ วมมือไปสู่ ความสําเร็ จจากการประเมินของชุมชน
โดยผ่านตัวแทนที่เป็ นทางการ
• ภาวะผูน้ าํ คือ พฤติกรรมทางการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคน แรมเซเยอร์
ในชุมชนโรงเรี ยนเพื่อทําให้บรรลุความรับผิดชอบทางการบริ หาร
(Ramseyer)
• ภาวะผูน้ าํ คือ ความสามารถของคนในการริ เริ่ มในสถานการณ์ทางสังคม เฮลป์ อิน (Helpin)
เพื่อวางแผนและจัดระเบียบการทําหน้าที่และกระตุน้ ความร่ วมมือ
• ภาวะผูน้ าํ ต้องก่อให้เกิดการกระทําที่ร่วมมือของกลุ่มที่มีท้ งั ประสิ ทธิภาพ เชลเตอร์ เบอร์นาร์ด
และประสิ ทธิผล
(Chester Barnard)
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โรนัลด์ ลิฟฟิ ตต์ (Ronald Lipptt) และราล์ฟ ไวท์ (Ralph White) ได้อธิ บายถึงรู ปแบบภาวะ
ผูน้ าํ ไว้ 3 ลักษณะดังนี้
1. ภาวะผูน้ าํ แบบปล่อยเสรี หรื อเสรี นิยม (Laissez-Faire Leadership) ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ
ชนิดนี้ ผูน้ าํ จะปล่อยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ โดยผูน้ าํ เป็ นเพียงผูด้ ูแลอยูห่ ่ าง ๆ ไม่
ค่อยมีบทบาทอะไรมากนัก จึงมีคาํ เรี ยกผูน้ าํ แบบนี้ ว่า “ผูน้ าํ แบบบุรุษไปรษณี ย”์ เพราะผูน้ าํ มีหน้าที่
เพียงส่ งข่าวสารเท่านั้น จุดเน้นอยูท่ ี่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นสําคัญ จะเห็นว่าผูน้ าํ แบบนี้ ไม่ได้เป็ นผูน้ าํ
การเลย ดังนั้นจึ งอาจเรี ยกว่า เขาเป็ นผูน้ าํ จอมปลอม แต่ส่วนใหญ่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีความพึง
พอใจภาวะผูน้ าํ แบบนี้ สําหรับผลการทํางานนั้นขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
2. ภาวะผูน้ าํ แบบอัตนิ ยม หรื อแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ
แบบนี้ผนู ้ าํ จะยึดตนเองเป็ นสําคัญ ตั้งแต่การเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ การกําหนดเป้ าหมาย วิธีการทํางาน การ
สั่งการแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และควบคุมบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (Close Supervision)
ไม่ปล่อยให้มีอิสระในการปฏิ บตั ิ งาน ทั้งนี้ เพราะเขาจะไม่มีความไว้วางใจในผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ภายใต้ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ แบบนี้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีความไม่พอใจในผูน้ าํ แบบนี้ และจะแสดง
ความก้าวร้าวตอบโต้ผนู ้ าํ หรื อไม่กเ็ ฉยเสี ยเลย หรื อแสดงความก้าวร้าวเมื่อผูน้ าํ ไม่อยู่
3. ภาวะผูน้ าํ แบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leadership) ผูน้ าํ แบบนี้ จะมีทศั นคติต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแตกต่างจากแบบอัตนิ ยม เขาจะมี ความไว้เนื้ อเชื่ อใจในผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เห็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ความรู ้ ความสามารถ ดังนั้น เขาจะเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วม
(Participation) ในการตัดสิ นใจ กําหนดนโยบาย รวมตลอดถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน โดยตัวผูน้ าํ เองก็มี
ส่ วนร่ วมอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้น จุดเน้นของผูน้ าํ แบบนี้ จึงอยู่ที่ท้ งั ตัวผูน้ าํ และผูป้ ฏิบตั ิท้ งั หลาย
หรื อรวมเรี ยกว่ากลุ่มนัน่ เอง ภายใต้ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ แบบนี้ สมาชิกในกลุ่มจะมีความพึงพอใจ 94
คุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ดี
มิชเชลล์ และลาร์สัน จูเนียร (Michell and Larson, Jr) ได้ช้ ีให้เห็นองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3
ประการ ในการพิจารณาว่าผูน้ าํ ใดมีภาวะผูน้ าํ หรื อไม่ ได้แก่
1. ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการ ของการใช้อิทธิ พล ผูน้ าํ จะพยายามมีอิทธิ พลเหนื อผูต้ าม
เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามต้องการ โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็ นเป้ าหมาย ไม่ใช่
เรื่ องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผูน้ าํ ได้โดยที่ไม่ได้มีกระบวนการใด ๆ ภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นกระบวนการ
94
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(Process) ให้เกิดอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น ดังนั้น ผูน้ าํ ทางการแต่งตั้ง เช่น ผูอ้ าํ นวยการ ผูบ้ ญั ชาการอาจจะมี
ภาวะผูน้ าํ หรื อไม่ก็ได้ ในทางตรงข้ามผูท้ ี่แสดงภาวะผูน้ าํ อาจจะไม่เป็ นผูท้ ี่เป็ นแบบทางการก็ได้
เช่นกัน
2. ภาวะผูน้ าํ จะเกิ ดได้ก็ต่อเมื่ อผูต้ ามยอมให้ใช้อิทธิ พลต่ อตัวผูต้ าม ซึ่ งโดยทัว่ ไปก็ตอ้ ง
พิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิ พลที่ใช้ดว้ ยว่าไม่ใช่ เป็ นการใช้อาํ นาจเข้าขู่เข็ญ หรื อบีบ
บังคับให้ทาํ ตาม เพราะถ้าเป็ นการเช่ นนั้นก็ไม่ถือว่ามีภาวะผูน้ าํ ได้ ในทางตรงกันข้าม การสร้าง
แรงจูงใจและสัมพันธภาพจะก่อเกิดอิทธิพลให้ผตู ้ ามโดยความสมัครใจ
3. ภาวะผูน้ าํ จะถูกอ้างถึงเมื่อจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรื อองค์กรประสบความสําเร็ จ ดังนั้น
หากผูน้ าํ ไม่สามารถนํากลุ่มไปสู่ จุดหมายดังกล่าว ก็ยอ่ มหมายถึงว่าผูน้ าํ ไม่ได้แสดงภาวะผูน้ าํ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ นัน่ เอง
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ
สมัยโบราณมนุ ษย์มีความเชื่ อว่า การเป็ นผูน้ าํ เป็ นเรื่ องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ตระกูลหรื อเฉพาะบุคคลและสื บเชื้อสายกันได้ บุคลิกและลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่มีมาแต่
กําเนิ ดและเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดทางพันธุ กรรมได้ ผูท้ ี่เกิดในตระกูลของผูน้ าํ
ย่อมจะต้องมีลกั ษณะผูน้ าํ ด้วย
แนวคิ ด เกี่ ย วกับผูน้ ํา เริ่ มเปลี่ ย นแปลงไปตามยุคสมัย มี ก ารศึ ก ษาและรวบรวมทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ โดยแบ่งตามระยะการพัฒนาดังนี้
1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ (Trait Theories)
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral Theories)
3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)
4. ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าํ เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 95
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าํ เริ่ มใน ค.ศ.1930 – 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ
(Greatman Theory of Leadership) ของกรี กและโรมันโบราณ มีความเชื่อว่า ภาวะผูน้ าํ เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรื อโดยกําเนิ ด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้
ลักษณะผูน้ าํ ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู งจะประกอบด้วยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่ งแสดงถึง
95
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การเป็ นผูน้ าํ และต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้วย ผูน้ าํ ในยุคนี้ ๆได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสิ นมหาราช เป็ นต้น ตัวอย่าง
การศึกษาเกี่ยวกับ Trait Theories ของการ์ดเนอร์ (Gardner) ได้แก่
The Tasks of Leadership กล่าวถึงงานที่ผนู ้ าํ จําเป็ นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการกําหนด
เป้ าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู ้จกั สร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริ หารจัดการ
มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ก าร สามารถอธิ บ ายสื่ อ สารได้ เป็ นตัว แทนของกลุ่ ม แสดงถึ ง
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
Leader-Constituent Interaction เชื่อว่าผูน้ าํ ต้องมีพลังวิเศษเหนื อบุคคลอื่นหรื อมีอิทธิ พล
เหนื อบุคคลอื่น ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคลและผูน้ าํ ต้องมี
ความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผตู ้ ามมีความแข็งแกร่ ง และสามารถยืน
อยู่ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ ทฤษฎีน้ ี พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่ นอนหรื อชี้ ชดั ของผูน้ าํ เพราะผูน้ าํ
อาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี้ออกมา 96
ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าํ (Behavioral Theories)
ในช่วง ค.ศ.1940-1960 มีนักทฤษฎีช้ ี ให้เห็นว่าทั้งผูน้ าํ และผูต้ ามต่างมีอิทธิ พลซึ่ งกันและ
กัน นักทฤษฎี ได้แก่ เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) เลนสิ ส ไลเคอร์ท (Rensis Likert) เลคและมูตนั
(Blake and Mouton) และดัคลัส แม็กเกเกอร์ (Douglas McGregor) มีรายละเอียดดังนี้
เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ ที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คน (People)
และผลผลิต (Product) โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็ น 1-9 และกําหนด
ผลผลิตเป็ น 1-9 เช่นกัน และสรุ ปว่า ถ้าคนมีคุณภาพสู งจะส่ งผลให้ผลผลิตมีปริ มาณและคุณภาพสู ง
ตามไปด้วย เรี ยกรู ปแบบนี้ ว่า Nine-Nine Style (9,9 style) ซึ่ งรู ปแบบของการบริ หารแบบตาข่ายนี้
จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผูน้ าํ ไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็ นหลัก แบบมุ่งคนเป็ นหลัก แบบมุ่งคน
ตํ่ามุ่งงานตํ่า แบบทางสายกลางและแบบทํางานเป็ นทีม ดังนี้
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สูง

แผนภูมิที่ 7
รู ปแบบของการบริ หารแบบตาข่าย Nine-Nine Style (9,9 style) (Blake and
Mouton's Managerial Grid)(ที่มา : Blake and Mouton, 1964)
รู ปแบบของผูน้ าํ ตามแนวคิดเบลคและมูตนั มี 5 รู ปแบบ ได้แก่
1. แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้ าํ จะมุ่งเอาแต่งานเป็ น
หลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็ นผูว้ างแผนกําหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิ และออกคําสั่งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม เน้นผลผลิตไม่สนใจสัมพันธภาพของ
ผูร้ ่ วมงาน ห่ างเหิ นผูร้ ่ วมงาน
2. แบบมุ่งคนสู ง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้ าํ จะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์
และเน้นความพึงพอใจของผูต้ ามในการทํางาน ไม่คาํ นึ งถึงผลผลิตขององค์การ ส่ งเสริ มให้ทุกคนมี
ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุ ข นําไปสู่ สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ไม่สร้าง
ความกดดันแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ ริ หารมีความเชื่อว่า บุคลากรมีความสุ ขในการทํางาน การ
นิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องมีการควบคุมในการทํางาน ลักษณะคล้ายการ
ทํางานเป็ นครอบครั วที่ มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุ กสนานในการทํางานของผูร้ ่ วมงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ
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3. แบบมุ่งคนตํ่ามุ่งงานตํ่า (Impoverished) แบบ 1.1 ผูน้ าํ จะสนใจคนและสนใจงานน้อย
มาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดําเนิ นไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซ่ ึ งสมาชิ กภาพ
ขององค์ ก าร ผู ้บ ริ หารมี อ ํา นาจในตนเองและอิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้อื่ น ตํ่า มี ก ารประสานงานกั บ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผูน้ าํ และมักจะมอบหมายให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําเป็ นส่ วน
ใหญ่
4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ หวัง
ผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งอยู่ในระดับกลาง ใช้ระบบที่มีกฎระเบียบแบบ
แผน ผลงานได้จากการปฏิบตั ิตามระเบียบ โดยเน้นขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้
กําลังและอํานาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการใน
การทํางาน หลีกเลี่ยงการทํางานที่เสี่ ยงเกินไป มีการประนี ประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง
ผูร้ ่ วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานที่ได้กระทําลงไป
5. แบบทํางานเป็ นทีม (Team Management) แบบ 9,9 ผูน้ าํ ให้ความสนใจทั้งเรื่ องงานและ
ขวัญกําลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คือ สร้างสมดุลระหว่างความต้องการขององค์การและความต้องการ
ของคนทํางานโดยไม่ขดั แย้งกัน เน้นการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก
ผลสําเร็ จของงานเกิ ดจากความรู ้ สึกยึดมัน่ ของผูป้ ฏิบตั ิในการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันระหว่าง
สมาชิ ก สั มพัน ธภาพระหว่า งผูน้ ํากับผูต้ ามเกิ ด จากความไว้ว างใจ เคารพนับถื อซึ่ ง กัน และกัน
ผูบ้ ริ หารแบบนี้ เชื่อว่า ตนเป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านั้น อํานาจ
การวิ นิจ ฉัย สั่ง การและอํา นาจการปกครองบังคับบัญชายัง อยู่ที่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี ก ารยอมรั บ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน 97
ดัคลัส แม็กเกเกอร์ (Douglas McGregor) เป็ นนักจิตสังคมชาวอเมริ กา ซึ่ งทฤษฎีน้ ี เกี่ยวข้อง
กับทฤษฏีแรงจูงใจและทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมาสโลว์ ซึ่ งแม็กเกเกอร์ มีความเห็นว่า
การทํางานกับคนจะต้องคํานึ งถึง ธรรมชาติของมนุ ษย์และพฤติกรรมของมนุ ษย์ คือ มนุษย์มีความ
ต้อ งการพื้ น ฐานและต้อ งการแรงจู ง ใจ ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งให้ สิ่ ง ที่ ผูต้ ามหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการจึงจะทําให้ผใู ้ ต้บงั คับเกิดความศรัทธา และกระตือรื อร้นช่วยกันปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และได้กาํ เนิด 2 ทฤษฎีที่แตกต่างกันดังนี้
Theory X พื้นฐานของคนคือ ไม่ชอบทํางาน พื้นฐานคนขี้เกียจ อยากได้เงิน อยากสบาย
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จาํ เป็ นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมีกฎระเบียบอย่าง
เคร่ งครัด
97

เรื่ องเดียวกัน,200-201.
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Theory Y เป็ นกลุ่มที่มองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ เต็มใจทํางาน
มีการเรี ยนรู ้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศกั ยภาพในตนเอง ผูน้ าํ จึง
ควรส่ งเสริ มและให้โอกาสในการพัฒนา 98
เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) แบ่งลักษณะผูน้ าํ เป็ น 3 แบบ คือ
1. ผูน้ าํ แบบอัตถนิ ยมหรื ออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสิ นใจด้วยตนเอง เป้ าหมาย
หรื อวัตถุประสงค์ข้ ึนอยู่กบั ตัวผูน้ าํ เอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางครั้ งทําให้เกิ ดศัตรู ได้ ผูน้ าํ
ลักษณะนี้ จะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมีผนู ้ าํ ลักษณะนี้ จะทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ไม่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. ผูน้ าํ แบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสิ นใจของกลุ่มหรื อให้ผตู ้ ามมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รับฟั งความคิดเห็นส่ วนรวม ทํางานเป็ นทีม มีการสื่ อสารแบบ 2 ทาง ทํา
ให้เพิ่มผลผลิ ตและความพึ ง พอใจในการทํางาน บางครั้ งการอิ ง กลุ่ มทําให้ใ ช้เ วลานานในการ
ตัดสิ นใจ
3 . ผู ้ นํ า แ บ บ ต า ม ส บ า ย ห รื อ เ ส รี นิ ย ม ( Laissez-FaireLeaders) จ ะ ใ ห้ อิ ส ร ะ กั บ
ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาเต็ม ที่ ใ นการตัด สิ น ใจแก้ปัญ หา จะไม่ มีก ารกําหนดเป้ าหมายที่ แ น่ น อน ไม่ มี
หลักเกณฑ์ตายตัวหรื อไม่มีระเบียบแน่ ชดั การทํางานของผูน้ าํ ลักษณะนี้ เป็ นการกระจายงานไปที่
กลุ่ม หากกลุ่มมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง งานก็จะสําเร็ จลุล่วงได้99
เลนลิส ไลเคิร์ต (Lensis Likert) และสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ทําการวิจยั
ด้านภาวะผูน้ าํ โดยใช้เครื่ องมือที่ไลเคิร์ตและกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วยความคิดรวบยอดเรื่ องภาวะ
ผูน้ าํ แรงจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร การปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิ พล การตัดสิ นใจ การตั้งเป้ าหมาย
การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้ าหมาย โดยแบ่งลักษณะผูน้ าํ เป็ น 4 แบบ คือ
1. แบบใช้อ าํ นาจ (Explortive-Authoritative) ผูบ้ ริ ห ารใช้อ าํ นาจเผด็ จ การสู ง ไว้ว างใจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่ อสารเป็ นแบบทาง
เดียวจากบนลงล่าง การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับเบื้องบนมาก
2. แบบใช้อาํ นาจเชิ งเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครอบแบบพ่อปกครองลูก ให้
ความไว้ว างใจผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา จู ง ใจโดยการให้ ร างวัล แต่ บ างครั้ งขู่ ล งโทษ ยอมให้ ก าร
ติ ดต่ อสื่ อสารจากเบื้ องล่ างสู่ เบื้ องบนได้บา้ ง รั บฟั งความคิ ดเห็ นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบ้าง และ
บางครั้งยอมให้ตดั สิ นใจแต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
98

เรื่ องเดียวกัน,202.
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เรื่ องเดียวกัน.

60

3. แบบปรึ กษาหารื อ (Consultative-Democratic) ผูบ้ ริ ห ารจะให้ความไว้วางใจและการ
ตัดสิ นใจแต่ไม่ท้ งั หมด จะใช้ความคิดและความเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสมอ ให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ ครั้งและใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง
จากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสิ นใจมากจากระดับบน
ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสิ นใจบางอย่างอยูใ่ นระดับล่าง ผูบ้ ริ หารเป็ นที่ปรึ กษาในทุกด้าน
4. แบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (Participative- Democratic) ผูบ้ ริ หารให้ความไว้วางใจและ
เชื่อถือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทน
เป็ นความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จแก่กลุ่ม มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน มีการ
ประเมิ นความก้าวหน้า มี การติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับ
เดียวกันหรื อในกลุ่มผูร้ ่ วมงาน สามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารได้ท้ งั ในกลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่ม
ผูร้ ่ วมงาน
นอกจากนี้ไลเคิร์ต พบว่า การบริ หารแบบที่ 4 จะทําให้ผนู ้ าํ ประสบผลสําเร็ จและเป็ นผูน้ าํ ที่
มีประสิ ทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั การมีส่วนร่ วมมากน้อยของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 100
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)
เป็ นทฤษฎีที่นาํ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมของผูน้ าํ มาพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ที่อาํ นวยให้ ได้แก่
วิลเลียม เจ เรดดิน (William J. Reddin) ให้ความสําคัญกับมิติประสิ ทธิ ผลประกอบกับมิติ
พฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ เรดดินกล่าวว่า แบบภาวะผูน้ าํ ต่าง ๆ อาจ
มีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ่ งประสิ ทธิ ผลจะหมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารประสบ
ความสําเร็ จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ แบบภาวะผูน้ าํ จะมีประสิ ทธิผล
มากหรื อน้อยไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั พฤติกรรมการบริ หารที่มุ่งงานหรื อมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่ งแบบภาวะผูน้ าํ
กับสถานการณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสมเรี ยกว่า มีประสิ ทธิ ผล แต่ถา้ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
เรี ยกว่า ไม่มีประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ เรดดิ นยังได้กล่าวอี กว่าองค์ประกอบในการระบุสถานการณ์ ประกอบด้วย
เทคโนโลยี ปรั ชญาองค์การ ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และได้เสนอแนะว่า
องค์ป ระกอบทางสถานการณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบภาวะผูน้ ํา ที่ เ หมาะสม ได้แ ก่ เทคโนโลยี
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เรื่ องเดียวกัน,203.

61

องค์การและคน ในการบริ หารจึงขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารที่จะใช้วิจารณญาณว่า จะยึดองค์ประกอบตัวใด
เป็ นหลัก 101
สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าํ (Leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อมากกว่า
พยายามใช้อิทธิพลของตนหรื อกลุ่มตนกระตุน้ ชี้นาํ ผลักดันให้บุคคลอื่นหรื อกลุ่มบุคคลอื่นมีความ
เต็มใจและกระตือรื อร้นในการทําสิ่ งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสําเร็ จของกลุ่มหรื อองค์การ
เป็ นเป้ าหมาย
ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง((Transformational Leadership)
ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนและมีการแข่งขันกันสู ง และนับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น
เรื่ อยๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลงและการ
แข่งขันที่รุนแรงนี้ ดว้ ย ตลอดจน หน่วยงานต่างๆจะดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน สามารถเอาชนะ
วิกฤตการณ์ดา้ นต่างที่เผชิญอยูไ่ ด้ นั้นต้องอาศัยความทุ่มเท การมีส่วนร่ วมของทุกคนในหน่วยงาน
ดังนั้นการจะนําพาองค์กรต่างๆให้เปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก หน่ วยงานหรื อองค์กรต้องมี
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยมีผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลงเข้าบริ หารอันจะ
ส่ งผลหรื อ จะช่วยให้องค์การพัฒนาคงอยูต่ ่อไปได้
ความหมายของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จากการศึ กษา ค้นคว้า พบว่า มีผูใ้ ห้ความหมาย “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง” ไว้
หลายท่า น อทิ บาส (Bass) กล่า วถึง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ย นแปลงว่า เป็ นผูน้ าํ ที่ทาํ ให้ผูต้ ามอยู่
เหนื อกว่าความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปั ญญาหรื อการคํานึ งถึงความเป็ น ปั จ เจกบุค คล ผูน้ าํ จะยกระดับ วุฒิภ าวะและ
อุด มการณ์ ของผูต้ ามที่เ กี่ ย วกับผลสัมฤทธิ์ (achievement) การบรรลุสัจจะแห่ งตน(self-actualization)
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (well-being) ของสังคม องค์การ และผูอ้ ื่น นอกจากนั้น ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมี
แนวโน้มที่จะช่ วยกระตุน้ ความหมายของงานในชี วิตของผูต้ ามให้สูงขึ้น อาจจะชี้ นาํ หรื อเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา ความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย102
อโวลิโอ (Avolio) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงว่า สามารถเป็ นได้จากผูน้ าํ ที่มี
ลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ ในระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้มองงานของ
พวกเขาในแง่ มุ ม ใหม่ ๆ ทํา ให้เ กิ ด การตระหนัก รู ้ ในเรื่ อ งภารกิ จ (mission) และวิสัย ทัศ น์
101

เรื่ องเดียวกัน,204-205.
102
B. M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free
Press, 1985), 121.
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(vision)ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามไปสู่ ระดับที่
สู งขึ้น มีศกั ยภาพมากขึ้น ชักนําให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ ของพวก
เขาเองไปสู่ สิ่ ง ที่ จ ะทํา ให้ก ลุ่ ม ได้ป ระโยชน์ ผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงจะชัก นํา ผูอ้ ื่ น ให้ทาํ มากกว่า
ที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้ และบ่อยครั้งมากที่พวกเขา คิดว่ามันจะเป็ นไปได้ ผูน้ าํ จะมีการท้าท้าย ความ
คาดหวังและมักจะนําไปสู่ การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น103
เรซิลและสแวนสัน (Razil and Swanson ) กล่าวถึงผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ นผู ้
จูงใจให้บุคคลปฏิบตั ิงานเกิ นความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่ภารกิจงานด้วยความสนใจที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสู ง และทําให้พวกเขามีความมัน่ ใจในการที่จะใช้
ความสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จในภารกิจนั้น ๆ 104
สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไว้
ว่า ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ เป็ นสมาชิ กขององค์ก าร หรื อ มาจาก
ภายนอกองค์ก าร โดยมี ว ตั ถุป ระสงค์ห ลัก ที ่ จ ะใช้ค วามรู ้ ทัก ษะความสามารถและ
ประสบการณ์เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้เกิดขึ้นและดําเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปกติตวั แทนการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบหลายอย่างด้วยกัน คือ อาจจะเป็ นทั้งผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลง ผูเ้ จรจาต่อรองระหว่างผลประโยชน์ และเป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ ขององค์การที่จะ
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์และความต้องการขององค์การว่าต้องการให้เขาแสดงบทบาทและหน้าที่ใด
เป็ นสําคัญ 105 และยุดา รั กไทย ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลี่ ย นแปลงไว้ว่า ผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงคือ บุคคลที่ตอ้ งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่ ง ๆ ขึ้น และอยูใ่ นฐานะ ที่ตอ้ งทํางาน
ร่ วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตอ้ งการ 106
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สรุ ปได้ว่าลักษณะภาวะผูน้ าํ หมายถึง การที่ผนู ้ าํ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูร้ ่ วมงานให้
ปฏิบตั ิงานเกินความคาดหวัง มีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ ที่สูงขึ้น โดย ทําให้ผรู ้ ่ วมงาน
รู ้สึ ก มีค วาม ตระหนัก รู ้ภ ารกิจ และวิสัย ทัศ น์แ ละจูง ใจให้ผูร้ ่ ว มงาน นําไปสู่ ประโยชน์ของ
องค์การในที่สุด
ทฤษฎีผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership Theories)
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็ นเลิศดังนั้น
ผูบ้ ริ หารต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตตามบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ หารควรมีวิธีการที่จูง
ใจผูต้ ามให้ปฏิบตั ิตามที่คาดหวังไว้ ด้วยการระบุขอ้ กําหนดงานอย่างชัดเจน ผูน้ าํ ต้องตระหนักถึง
ความต้องการของผูต้ าม พยายามให้ผตู ้ ามได้รับการตอบสนองสู งกว่าความต้องการของผูต้ าม เน้น
การพัฒนาผูต้ าม กระตุน้ และยกย่อง ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผตู ้ ามเพื่อให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับ
ที่ สูงขึ้น ทําให้ผูต้ ามเกิ ดแรงบันดาลใจในการทํางาน และพยายามที่ จะทํา งานให้ได้มากกว่าที่
คาดหวังไว้ ซึ่งมีผกู ้ ล่าวถึงความเป็ นผูน้ าํ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย
เบอร์ น(Burns) และบาส (Bass) กล่าวถึงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ว่า เป็ นทฤษฎีของ
การศึกษาภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ไปสู่ ความเป็ น
ผูน้ าํ ที่มีวิสยั ทัศน์ (visionary) และมีการกระจายอํานาจหรื อเสริ มสร้างพลังจูงใจ (empowering) เป็ นผู ้
มีคุณธรรม(moral agents) และกระตุน้ ผูต้ ามให้มีความเป็ นผูน้ าํ ซึ่งภาวะผูน้ าํ ลักษณะนี้ กาํ ลังเป็ น
ที่ตอ้ งการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและสับสนอย่างในปั จจุบนั นี้ 107
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ของเบอร์น
เบอร์ น (Burns) อธิ บ ายว่า ภาวะผูน้ าํ ในเชิ ง กระบวนการที่ ผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูต้ าม
และในทางกลับกันผูต้ ามก็ส่งอิทธิ พลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผูน้ าํ เช่นเดียวกัน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงมองได้ท้ งั ในระดับแคบ ที่เป็ นกระบวนการ ที่ส่งอิทธิ พลต่อปั จเจกบุคคล (Individual)
และในระดับกว้างที่เป็ นกระบวนการในการใช้อาํ นาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน 108
นอกจากนี้ ยัง มี แนวคิดว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีก ารแสดงออกโดยผูใ้ ดก็ไ ด้ใ น
องค์การ ทุก ๆ ตําแหน่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นผูน้ าํ หรื อเป็ นผูต้ าม และอาจจะเกี่ ย วกับ คนที่ มี อิ ท ธิ พ ล
เท่ า เที ย มกัน สู ง กว่ า หรื อตํ่า กว่ า ก็ ไ ด้ ขณะเดี ย วกัน เบอร์ น (Burns) ได้ใ ห้ ความหมาย
ภาวะผูน้ ํา หมายถึ ง การที่ ผูน้ ํา ทํา ให้ผูต้ ามสามารถบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ สดงออกถึ ง ค่ า นิ ย ม
107
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แรงจูงใจ ความต้องการ ความจําเป็ นและความคาดหวังทั้งของผูน้ าํ และของผูต้ าม ภาวะผู น้ าํ
เป็ นปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องบุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นอํา นาจ ระดับ แรงจู ง ใจและทัก ษะ
เพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ 109 คือ
1. ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership)เป็ นปฏิสมั พันธ์ที่ผนู ้ าํ ติดต่อกับผู ้
ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกันโดยใช้กระบวนการต่อรองโดยผูน้ าํ จะใช้รางวัล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็ จในการทํางานถือว่าผูน้ าํ จะใช้ผตู ้ ามที่มี
ความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎี ความต้องการเป็ นลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’
need hierarchy Theory)
2. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลง (transformational leadership) ผูน้ าํ จะตระหนัก ถึง
ความต้องการและแรงจู งใจของผูต้ าม ผูน้ ําและผูต้ ามมี ปฏิ สั มพันธ์ ก ันในลักษณะยกระดับความ
ต้องการ ซึ่ งกันและกันก่อนให้เกิ ดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝ่ ายคือเปลี่ยนผูต้ ามไปเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไปเป็ นผูน้ าํ แบบจริ ธรรม โดย ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะตระหนักถึ ง ความต้อ งการของผูต้ ามและจะกระตุ น้ ผูต้ ามให้เ กิ ด ความสํา นึ ก (Conscious)
และยกระดับ ความต้อ งการของผู ้ต ามให้ สู ง ขึ้ น ตามลํา ดับ ขั้น ความต้อ งการของมาสโลว์
และทําให้ผตู ้ ามเกิดจิตสํานึ กของอุดมการณ์อนั สู งส่ ง และยึดถือว่าค่านิ ยมเชิงจริ ยธรรมเป็ นคุณ ค่า
ของจุดหมาย (end values) เช่ น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิ ทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผตู ้ ามถูกครอบงําด้วยอํานาจผ่ายตํ่า
3. ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม (moral leadership) การเป็ นผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม
อย่างแท้จริ ง ผูน้ าํ ต้องยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิ งจริ ยธรรมของผูน้ าํ และผู ้
ตามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ าย สร้างจิตสํานึ กให้ผตู ้ ามเกิดความต้อง
ในระดับที่สูงกว่าเดิมตามลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ระดับการพัฒนาในระดับขั้น ที่สูง
กว่าเดิม หรื อระดับการพัฒนาจริ ยธรรม แล้วจึงดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงทําให้ผนู ้ าํ และผูต้ ามไปสู่
จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น 110
ทฤษฎีผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของบาส
บาส (Bass) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าํ และได้ช้ ี ให้เห็ นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ย นแปลงแบบบารมี (charismatic
leadership) และภาวะผู น้ ํา แบบแลกเปลี่ย น
(transactional leadership) ได้ นิ ยามภาวะผูน้ าํ ในแง่ของผลกระทบของผูน้ าํ ที่มีต่อตัวผูต้ าม ผูน้ าํ
109

Ibit.
110
James M. Burns, Leadership (New York: Harper and Row,1978), 55-80.
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เปลี่ยนสภาพผูต้ าม โดยการทําให้พวกเขาตระหนักในความสําคัญ และคุณค่าในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้ น หรื อโดยยกระดับความต้องการของผูต้ าม หรื อโดยชัก จู งให้พวกเขาเห็ น แก่ องค์ก าร
มากกว่าการสนใจตนเอง (self–interest) ผลจากอิท ธิ พ ลเหล่ า นี้ ทํา ให้ ผู ้ต ามมี ค วามเชื่ อ มั่น
และเคารพ ในตัวผูน้ าํ และได้รับการจูงใจให้ทาํ สิ่ งต่าง ๆ ให้มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก
และยังเห็นว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ นมากกว่า ที่เรี ยกว่า บารมี (charisma) บาส (Bass)
เห็น ว่า การมีบ ารมี มีค วามจํา เป็ น แต่ไ ม่เ พีย งพอสํา หรั บ ภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงยัง มี
ส่ ว นประกอบที่ สาํ คัญ อี ก สามส่ ว นของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี น อกเหนื อ จากความมี
บารมี คื อ การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirationa Motivation) ทั้ง
สามองค์ประกอบรวมกับการสร้ างบารมี เป็ นองค์ประกอบที่ มีความปฏิ สัมพันธ์ เพื่อสร้ างความ
เปลี่ ยนแปลงให้แก่ ผูต้ ามผลที่ ผสมผสานทําให้ผูน้ ําการเปลี่ ย นแปลงแตกต่ า งกับ ผูน้ ํา แบบบารมี
นอกจากนี้ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพยายาม ที่จะเพิ่มพลัง (empower) และยกระดับผูต้ ามในขณะที่
ผูน้ ําแบบบารมี ห ลายคนพยายามที่ จะทําให้ผูต้ ามอ่อนแอและต้องคอยพึ่งผูน้ ํา และสร้ างความ
จงรัก ภัก ดีม ากกว่า ความผูก พัน ในแนวคิด บาส (Bass)ให้นิ ย ามภาวะผูน้ ํา การเปลี่ย นแปลง
ในทางที่กว้างกว่าเบอร์ น(Burns)โดยไม่ใช่แค่เพียงการใช้ส่ิ งจูงใจ (incentive) เพื่อให้มีความพยายาม
มากขึ้นแต่จะรวมการทําให้งานที่ตอ้ งการ มีความชัดเจนขึ้น เพื่อการให้รางวัลตอบแทน ในตอน
เริ่ มต้นของทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ได้เสนอภาวะผูน้ าํ 2 แบบ คื อ 1)ภาวะ
ผู น้ าํ แบบแลกเปลี่ ย น (transactional
leadership) 2)
ภาวะผู น้ าํ การเปลี่ ย นแปลง
(transformational leadership)ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่ องกันตามรู ปแบบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเนื่ องจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน โดยผูน้ าํ จะใช้ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ ยนแปลง (transformational leadership)เพื่อ พัฒ นาความต้อ งการของผูต้ ามให้สู ง ขึ้ น
ต่อ เนื่ อ งจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ย น(transactional leadership)ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ยนสิ่ งที่
ต้องการระหว่างกันเพื่อให้ผูต้ ามปฏิบตั ิตามภาวะผูน้ าํ ทั้งสองประเภทนี้ ผูน้ าํ คนเดี ย วกัน อาจใช้
ประสบการณ์ ที่แ ตกต่ า งกัน ในเวลาที่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ ง บาส(Bass)เปรี ย บเที ย บให้เ ห็ น ว่า ความ
เป็ นภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนสามารถส่ งผลในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขึ้นตํ่ากว่า ส่ วนภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงซึ่ งช่วยเพิ่มและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขึ้นที่สูง บาส (Bass) ยังได้กล่าวถึงภาวะ
ผูน้ ํา การเปลี ่ย นแปลงเป็ นส่ ว นขยายของภาวะผูน้ ํา แบบแลกเปลี่ ย น เนื่ องจากภาวะผูน้ ําแบบ
แลกเปลี่ยนจะเน้นเฉพาะเรื่ องการจัดการหรื อ การแลกเปลี่ย นซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ระหว่า งผูน้ าํ ผูร้ ่ ว มงาน
และผูต้ าม ซึ่ งการแลกเปลี่ยนนี้ จะอยู่บนพื้นฐานที่ผูน้ าํ ถกเถียงพูดคุยกันว่ามีความต้องการอะไร
มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ ผูต้ ามและผูร้ ่ วมงานจะได้รับ ถ้าพวกเขาทําสําเร็ จ แต่ภาวะผูน้ าํ การ
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เปลี่ยนแปลงจะปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามมากกว่าการกําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนหรื อข้อตกลง
ธรรมดา พวกเขาจะมีก ารปฏิบ ตั ิใ นวิถีท างที่จ ะนํา ไปสู ่ ก ารบรรลุถึง ผลงาน และบาส (Bass)
กล่า วถึง ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ย นแปลงมีค วามแตกต่า งจากภาวะผูน้ ํา แบบแลกเปลี่ ยน แต่ไม่ใช่
กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน ซึ่ งผูน้ าํ คนเดียวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าํ ทั้งสองแบบ ตามสถานการณ์
หรื อเวลาที่แตกต่างกัน 111 ความแตกต่างของภาวะผูน้ าํ สามารถสรุ ป ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ความแตกต่าง
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ
- มุ่งกระบวนการแลกเปลี่ยน
- มุ่งความสัมพันธ์ ความคิดเป็ น
ความคิดเป็ นแบบค่อยพัฒนาอยู่ แบบเปลี่ยนแปลงสิ้ นเชิง เกิดขึ้น
จากวิกฤตการณ์ เป็ นลักษณะการ
ภายใต้โครงการที่เป็ นการ
ริ เริ่ ม(Proactive)
ตอบสนอง (Reactive)
แรงจูงใจ
- รางวัล (ภายนอก)
- การเห็นคุณค่า (ภายใน)
อํานาจ
- ประเพณี ปฏิบตั ิ
- ความมีบุคลิกพิเศษ
จุดเน้น
- ผลที่ได้
- วิสยั ทัศน์
ผูน้ าํ
- เน้นในกิจกรรม ชี้บทบาทชัดเจน - เป็ นที่ปรึ กษา ผูฝ้ ึ กสอน และครู มี
ตระหนักในความต้องการ
การกระจายอํานาจให้แต่ละบุคคล
จัดการแบบวางเฉย
ให้อาํ นาจตัดสิ นใจ เป็ นผูน้ าํ ที่ดีไม่
เป็ นทางการ เข้าถึงได้ง่าย
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- แสวงหาความมัน่ คงความ
- ละเว้นประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ต้องการได้รับการตอบสนอง
องค์การ ทํามากกว่าที่คาดหวัง
แยกองค์การออกจากปั จเจก
ผลที่ได้รับ
บุคคล
- ก้าวกระโดดในการทํางาน
- การทํางานตามที่คาดหวัง
ที่มา : B.M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (NewYork: Free Press,1985),
412.
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B.M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free
Press, 1985), 123-125.
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นอกจากนี้ บาส (Bass) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงว่า เป็ นผูน้ าํ ที่ทาํ ให้ผู ้
ตามอยู่เหนื อกว่าความสนใจในตนเอง ซึ่งเป็ นภาวะผูน้ าํ ที่เน้น การสร้างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดและ
การปลูกฝั งค่านิ ยม การสร้า งบารมี การคํานึ งถึง ปั จ เจกบุคคล การกระตุ น้ ทางปั ญ ญา และการ
สร้างแรงบัน ดาลใจ
ผูน้ าํ จะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ ของผูต้ ามที่ เกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์
(achievement) การบรรลุสัจจะแห่ งตน(self-actualization)ความเจริ ญรุ่ งเรื อง(well-being)ของสังคม
องค์ก ารและผูอ้ ื่ น นอกจากนั้น ภาวะผู น้ ํา การเปลี ่ ย นแปลงมี แ นวโน้ม ที ่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้น
ความหมายของงานในชี วิต ของผูต้ าม ให้สูงขึ้นอาจจะชี้นาํ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความ
ต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย 112
ทฤษฎีผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาสและ อโวลิโอ
บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) กล่าวว่า ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ได้พฒั นาเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น โดยการศึ ก ษาวิจ ยั รวบรวมข้อมูลพัฒนาและฝึ กอบรมจากทุ ก ระดับ
ในองค์การและในสังคม ทั้งกับผูน้ าํ ทุกระดับ และที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีกิจกรรมจนถึงผูน้ าํ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ทั้ง ในวงการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม ราชการทหาร
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และต่างวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่วดั โดยเครื่ องมือวัดภาวะผูน้ าํ (Multifactor Leadership Questionnaire :
MLQ) ที่ ส ร้ า งและพัฒ นาโดย บาส และ อโวลิ โ อ เป็ นภาวะผูน้ ํา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้
ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจยั เชิ งประจักษ์และการศึกษาเชิ งทฤษฎี
จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญต่อการเพิ่มผล
การปฏิบตั ิงานของบุคคลและขององค์การ หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะเวลาหนึ่ง คือ ตั้งแต่ บาส (Bass) เสนอทฤษฎีน้ ี ในปี ค.ศ.1985
ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ นโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ (Model of
the full range of leadership) โมเดลนี้ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะ
ผูน้ าํ เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาวะผูน้ าํ แบบปล่อยตาม
สบาย (Laissez-faire leadership) หรื อพฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้ าํ (Non leadership behavior) 113
โมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ
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B. M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free
Press, 1985), 121.
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68

บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ
โมเดลนี้ จ ะประกอบด้ว ยภาวะผูน้ าํ 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ย นแปลง(transformational
leadership) ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) และภาวะผูน้ าํ แบบตามสบาย
(Laissez-faire leadership) หรื อ พฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ าํ (Non leadership behavior) ใน
ที่น้ ี จะกล่าวถึง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าํ
มีอิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานและผู ้
ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ ว มงานและผูต้ ามไปสู่ ร ะดับ ที่สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ ว มงานและผูต้ ามไปสู่ ระดับที่สูงขึ้ นและศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิด
การตระหนัก รู ้ ใ นภารกิ จ และวิสัย ทัศน์ของที มและขององค์ก ารจูงใจ ให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ าม
มองให้ ไ กลเกิ น กว่ า ความสนใจของพวกเขาไปสู่ ป ระโยชน์ ข องกลุ่มองค์การหรื อสังคม ซึ่ ง
กระบวนการที่ผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามนี้ จะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4I” (Four I’s) คือ
1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: II
or CL) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม ผูน้ าํ จะเป็ นที่
ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและทําให้ผตู ้ ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกันผูต้ ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าํ และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ ของเขา สิ่ งที่ผนู ้ าํ ต้องปฏิบตั ิเพื่อ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าํ จะมี
ความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผูน้ าํ เป็ น
ผูท้ ี่ไว้ใจได้ว่าจะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่
จะใช้อาํ นาจเพื่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตน แต่ จ ะประพฤติ ต นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู อ้ ื่ น
และ เพื่อ ประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้ าํ จะแสดงให้เห็ นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ
ความตั้งใจการเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความแน่ วแน่ ในอุดมการณ์ ความเชื่ อและค่านิ ยมของเขา ผูน้ าํ
จะเสริ ม ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมัน่ ใจของผูต้ าม และทําให้ผูต้ ามความเป็ นพวก
เดียวกัน กับผูน้ าํ โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าํ แสดงความมัน่ ใจช่วย
สร้างความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันเพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลี ย นแบบผูน้ าํ และ
พฤติ ก รรมของผูน้ าํ จากการสร้ างมัน่ ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าํ
การเปลี ่ย นแปลงจึ ง รั ก ษาอิ ท ธิ พ ลของตนในการบรรลุ เ ป้ าหมาย และปฏิ บ ัติ ภ าระหน้า ที่ ข อง
องค์การ

69

1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation ; IM) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ
จะประพฤติ ใ นทางที่ จู งใจให้ เกิ ดแรงบันดาลใจกับผู ต้ ามโดยการสร้ างแรงจู งใจภายใน การให้
ความหมาย และท้ายทายในเรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ าํ จะกระตุน้ วิญญาณของทีม (Team spirit) ให้
มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่ งความกระตือรื อร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก
ผูน้ ํา จะทํา ให้ผูต้ ามสัม ผัส กับ ภาพที่ง ดงามของอนาคต ผูน้ ํา จะสร้า งและสื่ อ ความหวัง ที่ผูต้ าม
ต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าํ จะแสดงการอุทิศตนหรื อความผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ผูน้ าํ จะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้เห็นความต้องใจอย่างแน่ วแน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ได้ ผูน้ าํ จะช่วยให้ผตู ้ ามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผูน้ าํ
จะช่วยให้ผูต้ ามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายระยะยาว และบ่อยครั้ งพบว่าการสร้าง
แรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผ่านการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และการกระตุน้ ทางปั ญญา โดย
การคํา นึ ง ถึง ความเป็ นปั จ เจกบุคคล ทําให้ผูต้ ามรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขา
สามารถจัดการกับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่ วนการกระตุน้ ทางปั ญญาช่วยจัดการกับอุปสรรคของ
ตนเองและเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ผตู ้ าม
1.3 การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงการที่ผนู ้ าํ มีการ
กระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่ วยงานที่ให้ผตู ้ ามมีความพยายามต้องการ
หาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้ เกิดสิ่ งใหม่
และสร้างสรรค์ โดยผูน้ าํ มีการคิดและการแกปั ญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มี
การตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปั ญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ
ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุ นความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและ
การหาคําตอบของปั ญหา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ าํ มีการ
กระตุ ้น ให้ผู ต้ ามแสดงความคิ ด และเหตุ ผ ลและไม่ว ิจ ารณ์ ค วามคิ ด ของผู ต้ ามแม้ว ่า มัน จะ
แตกต่างไปจากความคิดของผูน้ าํ ผูน้ าํ ทําให้ผูต้ ามรู ้ สึ ก ว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ท ้า ท้า ยและ
เป็ นโอกาสที่ ดี ที่จะแก้ปัญหาร่ วมกันโดยผูน้ าํ จะสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผตู ้ ามว่าปั ญหาทุกอย่างต้อง
มีวิธีแก้ไขแม้บางปั ญหาจะมีอุปสรรคมายมาย ผูน้ าํ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก
อย่างได้ จากความร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รับการกระตุน้ ให้
ตั้งคําถามต่อค่านิ ยม ของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุ น้ ทางปั ญ ญาเป็ นส่ ว นที่ สาํ คัญ
ของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการที่จะตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
1.4 การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้ าํ
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลและ
ทําให้ผูต้ ามรู ้ สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผูน้ าํ จะเป็ นโค้ช (coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (advisor)
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ของผูต้ ามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผูต้ ามผูน้ าํ จะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล
เพื่อความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าํ จะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงาน
ให้สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ผูน้ าํ จะมีก ารปฏิบ ตั ิต่อ ผูต้ าม โดยการให้โ อกาสในการเรี ย นรู ้สิ่ ง ใหม่ ๆ
สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็ น
และความต้องการ การประพฤติของผูน้ าํ แสดงให้เห็ นว่าเข้าใจและยอมรั บ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้รับกําลังใจมากกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่าผูน้ าํ มีการส่ งเสริ มการ
สื่ อสารสองทางและมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (management by walking around) มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่ วนตัว ผูน้ าํ สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคล
เป็ นบุคคลทั้งระบบ (As a whole person) มากกว่าเป็ นพนักงานหรื อเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต ผูน้ าํ
จะมีการฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (Empathy) ผูน้ าํ จะมีการมอบหมายงาน
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ที่ทา้ ทายความสามารถ ผูน้ าํ จะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคําแนะนํา การสนับสนุ นและ
การช่ วยให้กา้ วหน้าในการทํา งานที่รับ ผิด ชอบอยู่ห รื อ ไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รู้สึ ก ว่า เขากํา ลัง ถูก
ตรวจสอบ องค์ประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 ประการ (4I,s) ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะมี
ความสัมพันธ์กนั (inter correlated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยก แต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็ น
แนวคิด พฤติก รรมที่มีค วามเฉพาะเจาะจง และมี ความสําคัญในการวินิ จฉัย ตามวัตถุ ประสงค์
ต่าง ๆ 114
แนวคิด ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ของเบนนิส
เบนนิส (Bennis) ทําการศึกษาและแบ่งผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ ได้แก่
ผูน้ าํ ที่มีบารมี (Charismatic Leadership)หมายถึงผูน้ าํ ที่มีลกั ษณะพิเศษเหนื อผูอ้ ื่นและมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองมี ก ารกล้า แสดงออกที่ เ ข้ม แข็ง ผูอ้ ื่ น เชื่ อ มี ค วามสามารถในการปลุกเร้า
ความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานได้ เป็ นผูน้ าํ ที่มีพลังและความสามารถในตนเอง ทําให้ผอู ้ ื่นมีความเชื่อมัน่ ใน
ตัว ผูน้ าํ สู ง ผูน้ าํ ที่มีลกั ษณะพิเ ศษนี้ จ ะทําสิ่ ง ที่กระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิง านให้เกิ ด ความไว้วางใจ เชื่ อถือ
ยอมรับ เชื่อฟัง และมีอารมณ์คล้อยตาม ชื่นชม มีความพอใจและทําให้ผลปฏิบตั ิงานสู ง ผูน้ าํ แบบนี้
พบได้ใ นกลุ่มองค์ก าร และในทุก ระดับทางการบริ ห ารในประเทศต่างๆ เช่ น อิน เดี ย สิ งคโปร์
เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น และแคนาดา
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ผูน้ าํ เชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) หมายถึงผูน้ าํ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูน้ าํ
แห่งการเปลี่ยนแปลง(Change agent) มีสาํ นึกของความเร่ งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อ มต่า งๆ เป็ นผู ส้ ร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก ารทํา ให้ต นเองสอดคล้อ งกับ ทุก คนใน
องค์การ มีการนําวิสัยทัศน์ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างสมดุลกันผูน้ าํ มีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้า
อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่ นบิลล์ เกต (Bill Gate) ผูน้ าํ Microsoft เป็ นผูน้ าํ ที่สร้างความยักษ์ใหญ่แห่ ง
ธุ ร กิ จ คอมพิว เตอร์ ผูน้ าํ ในหน่ ว ยงานของรัฐ ก็สามารถเป็ นผูน้ าํ เชิง วิสัย ทัศ น์ไ ด้ เพราะรัฐ คือ
องค์การให้บริ การแก่สงั คมจึงต้องการการนําทางสําหรับการให้บริ การที่ดีแก่สารธารณชน
ผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลง (The change agent) หมายถึงบุคคลที่มีความพยายามในการ
ที่จะปรับปรุ งสภาพขององค์การให้ดีข้ ึนการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากผูบ้ ริ หารกําหนดเองหรื อเกิด
จากการจ้า งบุค คลจากภายนอกมาเป็ นผู น้ ํา การเปลี ่ย นแปลงทัก ษะที ่สํ า คัญ ของผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงคือ ความสามารถในการพิจารณาว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรและผูน้ าํ ควรมีทกั ษะ
ในการนําไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงได้เ ป็ นผลสํา เร็ จ ลิ พ พิ ต ต์ (Lippitt) ให้ค วามหมายผูน้ าํ การ
เปลี่ ย นแปลงว่า
เป็ นผูช้ ่ ว ยเหลื อ จากภายนอก ไม่ว่า จะเป็ นบุค คลหรื อ กลุ่ม ที่ พ ยายาม
ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในองค์การใดองค์การหนึ่ง 115
ผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึ ง ผูท้ ี่สามารถแปลง
วิสัยทัศน์ให้เป็ นความจริ งได้ นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ สามารถทําให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบตั ิตาม
จะทํา งานที่ ท า้ ทายและเป็ นผูน้ าํ กลยุท ธ์ข ององค์ก ารที่ นาํ ไปสู่ กระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
ขององค์การในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันโลกธุ รกิจ เช่นบริ ษทั Hewlett-Packard ได้เลือก
ผูน้ าํ แบบนี้มาเป็ นผูบ้ ริ หารเพราะผูน้ าํ สามารถเปลี่ยนจากผูน้ าํ แบบเก่ามาสู่ ความเป็ นผูน้ าํ แบบใหม่ที่
นํามาเพื่อความสําเร็ จขององค์การ116 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะ
ประกอบไปด้วย 1) Influence Motivation หมายถึง ผูน้ าํ ที่สามารถจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงานให้นาํ เอา
วิส ัย ทัศ น์ที ่ก ํา หนดไปสู ่ ก ารปฏิบ ตั ิใ ห้เ กิ ด ผลตามต้อ งการ โดยผู น้ ํ า มีก ารให้ร างวัล แก่
ความสํา เร็ จที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้ก ระทํา ส่ ง เสริ ม ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้รั บ การเรี ย นรู ้ จ ากการทํา งาน
และได้รั บ ความก้าวหน้า 2) Inspiration หมายถึง ผูน้ าํ มีความสามารถในการสื่ อสาร เพื่อให้ได้
ผลงานที่เกินความคาดหมายโดยการปลุกกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพยายาม 3) Intellectual
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Simulation หมายถึง การปลุกเร้าให้พนักงานรับรู ้ถึงปั ญหาและหาทางแก้ไข มีการพิจารณา
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ของทางเลือกในการแก้ปัญหา จิตนาการถึงภายในปั ญหา มีการ
แก้ปัญหาได้อย่างดี มีคุณภาพสู ง และผูป้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพันสู ง 4) Individual Consideration
หมายถึ ง การมอบหมายงานที่ท า้ ทายให้แ ก่ผูป้ ฏิบตั ิง าน การให้ผูป้ ฏิบตั ิง านมีความรับผิด ชอบ
เพิ ่ม ขึ้ น ให้ค วามสํ า คัญ กับ ผู ป้ ฏิบ ตั ิง านมาก มีก ารสื ่ อ สารแบบเปิ ดเผย และมีก ารพัฒ นา
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยผูน้ าํ จะปฏิบตั ิต่อผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน ผูน้ าํ
เชิงปฏิรูปจะมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต และการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นทราบด้วย
คําพูด การกระทําเพื่อให้มองเห็นภาพในผลสํา เร็ จ ที่ ต อ้ งการ ผูน้ าํ สร้ า งความไว้ว างใจและให้
ความสํา คัญ กั บ ผู ้อื่ น มากกว่ า ตนเอง เสริ มสร้างจุดแข็งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และช่วยลดจุดอ่อน ของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน มี ก ารพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องและมี การเรี ยนรู ้ จากความผิด พลาดเพื่อไม่ ใ ห้เกิ ด ความ
ผิดพลาดซํ้าอีก
ผู ้นาํ เชิ ง ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communicational leadership) หมายถึ ง ผู ้นาํ ที่ ใ ช้ก าร
ติ ดต่อสื่ อสารให้ผูป้ ฏิบตั ิ งานทราบว่าจะต้องทํางานอะไรบ้าง มีความรั บผิดชอบงานใดบ้าง ใช้
อํานาจที่ตามหน้าที่ อํานาจในการให้คุณให้โทษแก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในการสั่งการโดยแลกเปลี่ยนกับ
รางวัล ที่ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านจะได้รั บ จากการทํา งาน ผูน้ าํ จะสื่ อสารเพื่ อ ให้ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านเข้า ใจการ
ทํา งานและให้ ร างวัล แก่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ ทาํ งานได้บรรลุเป้ าหมาย (Contingent Reward) โดยผูน้ าํ
จะสอดส่ องดูแลการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ มาตรฐานการทํางาน
ผูน้ าํ แบบทดแทนได้ หรื อการทดแทนกันของผูน้ าํ (Substitutes of leadership) หมายถึง
ผูน้ าํ ที่ ไ ม่ ต อ้ งสั่ง การใด ๆ แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน การทํา งานของผูน้ าํ ที่ มี ค วามสํา คัญ น้อ ยลงและมี
ผล ในทางบวกต่ อ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านถ้า หารผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านมี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามสามารถมาก
เพราะผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับทราบข้อ มูล จากคอมพิว เตอร์ ห รื อ จากกฎระเบี ย บที่ เ คร่ ง ครั ด อยู่แ ล้ว
ผูน้ าํ
ไม่จาํ เป็ นต้องบอกผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านว่ า จะต้อ งทํา อะไรบ้า งผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านจะทราบเอง ผูน้ าํ
ควรใช้เวลา ในการทําภารกิจอื่นที่สาํ คัญกว่า 117
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
เฟลตัน(Felton) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนและ
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษากับความพึงพอใจ
ในงานของครู ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์
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กับความ พึงพอใจในงานของครู และพบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษามีภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยน
สภาพสู งกว่าผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนประถมศึกษา 118
ฟิ ลบิน(Philbin) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพ ของครู ใหญ่โรงเรี ยนประถมศึกษา
ในอินเดียน่ า สหรัฐอเมริ กา ผลวิจยั สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง แต่มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มระดับความมัน่ ใจ
ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิผลการทํางานของครู 119
สตีเฟน วาร์ ด คิงส์ (Stephen Ward King) ได้วิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ผล
สําหรับความสําเร็ จที่มีคุณภาพและการเรี ยนรู ้ขององค์การ ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ
แบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทํางานเป็ นทีม การเน้นที่ลูกค้าเป็ นสําคัญและ
พัน ธะสัญญา ที่จะปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และหลักการฝึ กปฏิบ ตั ิข ององค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
ด้า นวิสัย ทัศ น์ ร่ ว มรู ปแบบการจัดการแบบแผนทางความคิด ส่ วนภาวะผูน้ าํ แบบตามสบายมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการเน้นที่ลูกค้าเป็ นสําคัญ และการบริ หารแบบวางเฉยเชิ ง รุ ก มี ค วาม
เกี ่ ย วข้อ งเชิ ง บวกกับ วิ ธี ก ารควบคุ ม กระบวนการการใช้ว ิธี ก ารควบคุ ม กระบวนการได้
สะท้อ นกลับ มา เพิ่ม กระบวนการย้อนกลับต่อสมาชิ กของทีมซึ่ งได้ส่งเสริ มหรื อให้กาํ ลังใจแก่
หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู ้ขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ของทีม
(team learning)และด้านความรู ้สึกส่ วนบุคคลของความเชี่ยวชาญของบุคคล (individual’s sense of
personal mastery) หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการคิดเชิงระบบและ หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู ้
ของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับซึ่งผูน้ าํ กลุ่มทํางาน 120
วรรณี หิ รัญญากร ได้ศึกษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผูน้ าํ เพื่อ การเปลี่ ย นแปลง
ของผู บ้ ริ ห ารกับ สุ ข ภาพองค์ก ร โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เขตการศึ ก ษา 12 พบว่ า 1)ระดับ ภาวะผู ้นาํ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษา
118

Felton S.L.T, “Transactional and Transformational leadership and teacher job
satisfactional” (Doctoral dissertation, Depratment of Philosophy Science, The University of
Mississippi, 1995), A.
119
Patrick Leo Philbin ,”Transformational leadership and secondary school principal
(Leadership)” (Ph.D. Purdue University,2001Dissertation Abstracts International,2001), A.
120
Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and
Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract.
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แห่ ง ชาติ เขตการศึกษา 12โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสู ง 2)ระดับสุ ขภาพองค์กรโรงเรี ยน
ประถมศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ งชาติ เขตการศึก ษา 12
โดยรวมและรายด้า นมี สุ ข ภาพอยู่ใ นระดับ สมบู ร ณ์ ม าก 3)ภาวะผู น้ าํ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของผู บ้ ริ ห ารกับ สุ ข ภาพองค์ก รโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาสั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 121
คํานึ ง ผุดผ่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พื้นที่พฒั นาชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า 1)ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที ่ พ ัฒ นาชายฝั ่ ง ทะเล
ตะวัน ออก โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)ระดับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานในเขตพื้นที่ พฒ
ั นาชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก
โดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3)ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารกับองค์ก ารแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ยน สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
พัฒ นาชายฝั่ ง ทะเลตะวันออก โดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญที่
สถิติ .01 122
ชัยยนต์ เสรี เรื องยุทธ ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร ตามการรับรู ้ของ
ครู โ รงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาสัง กัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า รายการที่ มี อ นั ดับ ค่า เฉลี่ ย ตํ่า
ที่ สุ ด ด้า นต่ า ง ๆ เรี ย งตามด้า นดัง นี้ 1)สร้ า งแรงจู ง ใจให้บุ ค ลากรปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
การทํา งาน 2)ให้รางวัลความสําเร็ จที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมฤทธิ์ ผล และใช้แนวทางการ
บริ หารที่ทา้ ทายให้บุคลากรรู ้สึ ก อยากเปลี่ย นแปลง 3)ทํา ให้บุค ลากรกล้า แสดงการต่อต้า นการ
121

วรรณี หิ รัญญากร, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ ห ารกับ สุ ข ภาพองค์ก ร
โรงเรี ย นประถมศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ เขตการศึกษา 12” (วิทยานิ พนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), บทคัดย่อ.
122
คํานึ ง ผุดผ่อ ง, “ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พื้นที่ พฒ
ั นาชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก” (วิทยานิ พ นธ์ก ารศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), บทคัดย่อ.
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เปลี่ยนแปลงอย่าง มีเหตุผลและ 4)สามารถคงรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ได้อย่างยาวนาน
ที่สุด 123
วัน ชัย ธงชัย ได้ท าํ การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงและวัฒ นธรรม
โรงเรี ยนที่ส่งผลต่อการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมโรงเรี ย นและการบริ ห ารงบประมาณแบบ
มุ ่ง เน้น ผลงานโดยภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ความคิด เห็น ของผูบ้ ริ ห ารกับ ครู
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สําหรั บความคิดเห็ นของผูบ้ ริ ห ารเกี่ย วกับวัฒนธรรมโรงเรี ย นพบว่า ความคิด เห็น ของ
ผูบ้ ริ หารกับครู เกี่ยวกับคํานิ ยม ปทัสถาน มาตรฐาน และรู ปแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารมีความ
แตกต่างกับความคิด เห็ นของครู ด้านประวัติและความเชื่อไม่มีความแตกต่างกัน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิ พลต่ออุด มการณ์ ส่ ง ผลต่อ บริ ห ารงบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงาน
ภาพรวมและในรายด้าน 3 ด้านคือ ด้านการวางแผน การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการ
บริ หารทางการเงิ นและควบคุมงบประมาณ นอกจากนี้ การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคลยังส่ งผลต่อการ
รายงานทาการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับวัฒนธรรมโรงเรี ยนด้านความเชื่อส่ งผลต่อบริ หาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน และรู ปแบบ
พฤติกรรมของวัฒนธรรมโรงเรี ยนส่ งผลต่อการบริ หารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้น ผลงาน 6 ด้า น
คื อ การวางแผนงบประมาณ การคํานวณต้นทุน การจัดระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง การรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน การบริ หารสิ นทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน นอกนั้นไม่ส่งผล 124
นัน ทรั ตน์ ศรี นุ่ น วิเ ชี ย ร ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างการจัด การความรู ้ ภ าวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง และประสิ ทธิ ผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1)ประสิ ทธิ ผลของกลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับสู ง
ส่ วนการจัดการความรู ้ และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับปานกลาง 2)การจัดการความรู ้
123

ชัยยนต์ เสรี เรื องยุทธ, “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร ตามการรับรู ้ของครู
โรงเรี ยนระดับประถมศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิ ต ศึ กษาศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดย่อ.
124
วันชัย ธงชัย, “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ย นแปลงและวัฒ นธรรมโรงเรี ย นที่ส่ ง ผลต่อการ
บริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547), บทคัดย่อ.
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ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของกลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 125
สมพร เมืองแป้ น ศึกษาภาวะผูน้ าํ เปลี่ยนแปลงกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ กรมสามัญ และสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดนครปฐมพบว่า 1)ภาวะผูน้ าํ เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยรวมและรายด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก และการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ใ นสถานศึกษาโดยรวมและรายขั้น ตอนอยู่ในระดับมาก
2)ภาวะผูน้ ํา เปลี่ ย นแปลงของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสัง กัด คณะกรรมการการประถมศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ กรมสามัญ และสํา นัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาเอกชนไม่ แ ตกต่ า งกัน 3) ภาวะผูน้ ํา
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษากับการบริ ห ารเชิ งกลยุทธ์ใ นสถานศึก ษามีความสัมพันธ์
กันทางบวกโดยรวมและรายด้านในระดับมากอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 126
สมคิด สกุลสถาปั ตย์ ได้ทาํ การวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิผลในการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบยั่ง ยื น ผลปรากฏว่ า องค์ป ระกอบของภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ประสิ ทธิผลประกอบด้วย การสร้างสื่ อกลางที่มีประสิ ทธิภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นฐาน
การสร้างแรงบันดาลใจ การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การกระตุน้ การใช้ปัญญาและการใช้
อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี อ ุ ด มการณ์ สํา หรั บ องค์ป ระกอบของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบยั ง่ ยืน
ประกอบด้ว ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่ อง เน้นผูเ้ รี ยน ปั จจัยนําเข้ามีพลังขับเคลื่อน
ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิ งพลวัตร บริ บทเหมาะสม เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้แบบพอเพียง
รู ปแบบภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบยัง่ ยืน เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพหุ ตวั แปรที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 11 องค์ประกอบ
กล่าวคือ การสร้างสื่ อกลางที่มีศกั ยภาพ การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นฐาน การสร้างแรงบันดาล
ใจ การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การกระตุน้ การใช้ปัญญาและการใช้อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์
125

นันทรั ตน์ ศรี นุ่นวิเชี ยร, “ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้ ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงและประสิ ทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข เขตกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), บทคัดย่อ.
126
สมพร เมืองแป้ น, “ภาวะผูน้ าํ เปลี่ยนแปลงกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา”
(ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2548) , บทคัดย่อ.
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(ภาวะผู ้นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล)ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย นํา เข้า มี พ ลัง ขับ เคลื่ อ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุ ล ต่อเนื่ อง เน้นผูเ้ รี ยน ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพทาง
พลวัต บริ บทที่ เหมาะสม เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ แบบพอเพียง (การปฏิ รูปการศึ กษาแบบยัง่ ยืน)โดย
ทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งรู ปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสมเป็ นไปได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้127
อภิ ชยา มีเ พีย ร ได้ทาํ การศึก ษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารที่ส่ ง ผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของครู ส ถานศึ ก ษาเอกชนผลการวิ จ ัย พบว่า ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์
มีค่ามากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ การกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ และ
ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ตามลําดับ 128
วีณา เพชรจิระวรพงศ์ ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
ตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนมัธยม ตามทฤษฏีท้ งั 4 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
ด้านผูน้ าํ แสดงออกอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านนําสู่ จุดมุ่งหมาย ด้านการแลกเปลี่ยนและ
การเปลี่ยนแปลง และด้านมิตรสัมพันธ์ ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยนมัธยมโดยจําแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมครู ที่มี
เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทฤษฏีดา้ นผูน้ าํ มิตร
สัมพันธ์ครู มีความ คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนมัธยม โดยจําแนกตามขนาด
โรงเรี ยน พบว่าโดยรวมขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกัน ครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่ า ทฤษฏี ด ้า นผู น้ าํ มิ ต รสั ม พัน ธ์ ก ับ ทฤษฏี ด ้า นผู น้ าํ แสดงออกอิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุ ด มการณ์ ครู มีความคิดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณ์ใน
127

สมคิ ด สกุ ล สถาปั ต ย์, “ภาวะผูน้ ํา การเปลี ่ย นแปลงที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิรู ป
การศึกษาแบบยัง่ ยืน” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552), บทคัดย่อ.
128
อภิชยา มีเพียร, “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิ บ ตั ิ ง านของครู ส ถานศึ ก ษาเอกชน” สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชัย ภูมิ เ ขต 2
(วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552), บทคัดย่อ.
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การปฏิบตั ิหน้าที่การสอน แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมครู มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื่ อ
พิ จ ารณารายด้า นพบว่ า ทฤษฏี ด้านผูน้ าํ มิตรสัมพันธ์กบั ทฤษฏีดา้ นผูน้ าํ แสดงออกอิทธิ พล
อย่างมีอุดมการณ์ ครู มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 129
สรุ ป ภาวะผู น้ ํา การเปลี ่ ย นแปลง หมายถึ ง ผูน้ ํา ที่ แ สดงให้เ ห็ น การทํา งานเป็ น
กระบวนการที่มีอิท ธิ พ ลต่อผูร้ ่ วมงาน หรื อผูต้ าม โดยการเปลี่ ย นแปลงให้มี ศ กั ยภาพที่ สู ง ขึ้ น
และมีศกั ยภาพในการทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทําให้ภ ารกิ จ ขององค์กร ประสบความสําเร็ จ
การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning)
การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการกําหนดทิศทางหรื อแนวทางการดําเนิ นงานในอนาคต เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้การบริ หารและการจัดการของ
องค์กรมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เป็ นการวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกําหนด
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กาํ หนดโดยมีวิสัยทัศน์หรื อภาพ
แห่ งอนาคตที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเป็ นเครื่ องกําหนดทิศทาง ในหน่ วยงานราชการ การบริ หารให้
ประสบความสําเร็ จ มีความ ก้าวหน้า จําเป็ นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ท้ งั สิ้ น เพื่อให้ทนั กับการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี ก ารดํา เนิ น งานไปสู่ เ ป้ าหมายในอนาคต ให้ส ามารถเผชิ ญ กับ การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูร่ อด และความก้าวหน้า ขององค์การ
ความหมายของแผนกลยุทธ์
จากการศึกษา ค้นคว้า มีผใู ้ ห้ความหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ ได้ให้ความหมายของแผนกลยุทธ์วา่ หมายถึง แผนปฏิบตั ิการที่
ถูกนํามาใช้ท้ งั ระยะกลางถึงระยะยาวโดยองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจ(mission)เป้ าหมาย
(goals) และวัตถุประสงค์ (objective) หรื ออาจหมายถึงการวางแผนรวม หรื อแผนทั้งหมดสําหรับ
อนาคตขององค์การ ซึ่งมีรูปแบบความต่อเนื่องและเป็ นกระบวนการที่ดาํ เนินไปอย่างไม่หยุดยั้งโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เหมาะสม หรื อหมายถึงแผนการปฏิบตั ิการที่อธิ บายถึงการ

129

วีณา เพชรจิระวรพงศ์ “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรี ยนมัธยม” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี
การศึกษา 2552 ),บทคัดย่อ.
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จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมและช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
ในระยะยาว 130
ประโชค ชุมพล ได้ให้ความหมายของแผนกลยุทธ์วา่ หมายถึง แผนงานรวม ซึ่ง
เชื่อมโยงข้อได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ขององค์การเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทําให้
องค์การอยู่รอดได้ภายใต้ความผันผวนของสภาพแวดล้อมต่างๆ กลยุทธ์จะถูกกําหนดขึ้นและ
นํามาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตของความสามารถที่มีอยู่ขององค์การนั้นๆ กล
ยุทธ์เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ กลยุทธ์ไม่ได้เป็ นเพียงแผนงานแต่เป็ น
แผนงานที่เชื่อมโยงทุกส่ วนขององค์การเข้าเป็ นหนึ่ งเดียว โดยสามารถนาเอาจุดเด่นของแต่ละส่ วน
งานเข้ามาประสานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ 131
สุ พาดา สิ ริกุตตาและคณะ ได้ให้ความหมายของแผนกลยุทธ์ว่า เป็ นวิธีการที่ใช้เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายกลยุทธ์ (Strategic Goals) กําหนดโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง แผนกลยุทธ์จะครอบคลุม
การจัด สรรทรั พ ยากรและกําหนดขอบเขตอย่า งกว้า งขวางของกิ จกรรมองค์การในระยะยาวที่
ออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ 132
สุ พจน์ ทรายแก้ว ได้ให้ความหมายของแผนกลยุทธ์ว่า หมายถึง แผนที่กาํ หนดทิศทางใน
อนาคตขององค์การว่าองค์การควรจะทําอย่างไร เท่าไหร่ และทําอย่างไรดังนั้นแผนกลยุทธ์ หมายถึง
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับและเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ ายในองค์การ
เป็ นแผนที่มีขอบเขตกว้างครอบคลุมวิธีการและการใช้ทรัพยากรการกําหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์การในระยะยาว โดยเน้นกลยุทธ์หรื อวิธีการเฉพาะเพื่อให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้133
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์,และคณะ. การบริ หารเชิงกลยุทธ์และกรณี ศึกษา.( กรุ งเทพมหานคร:
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ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์คือการวางแผนระยะยาวขององค์การที่มุ่ง
การตัดสิ นใจและกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ จากการประเมินปั จจัยที่มีอิทธิ พลทั้งหลาย และ
เลือกกลยุทธ์ในการทํางานโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 134
ความสําคัญของแผนกลยุทธ์
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ์ ไว้พอสรุ ปได้ดงั นี้
สุ ภาพร พิศาลบุตร กล่าวถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ์ว่าเป็ นแผนที่มีความสําคัญต่อ
องค์การมากที่สุด เนื่องจากเป็ นแผนที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ทรัพยากรของกิจกรรมในระยะ
ยาวและเกี่ยวกับการเลือกวัตถุประสงค์ในระยะยาว โดยต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเป็ นการ
เสริ มให้องค์การเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการกลยุทธ์เป็ นกระบวนการที่ครอบคลุมการบวน
การเรี ยนรู ้ การปฎิบตั ิการแสดงออกทางพฤติกรรมและเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์
เป็ นองค์รวม 135ดังภาพ
กลยุทธ์
กระบวนการ

เรี ยนรู ้

ปฏิบตั ิ

พฤติกรรม

ต่อเนื่องเป็ นองค์รวม

แผนภาพที่ 8 กิจกรรมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็ นกลยุทธ์
แหล่งที่มา: กรมสามัญศึกษา, 2545: 5.
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จากภาพประกอบสามารถอธิบายได้ดงั นี้
กลยุทธ์เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์ไม่ได้เป็ นกระบวนการปรับปรุ งต่อเนื่ องแต่เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ในการแสวงหา เพื่อให้ทา้ ทายความคิด ความเชื่อ เพื่อเปลี่ยน กระบวนทัศน์และ
สร้างสรรค์วิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ สู่อนาคต
กลยุทธ์เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิ กลยุทธ์ไม่ใช่ กระบวนการวางแผนปฏิบตั ิการในรู ป
โครงการที่เป็ นขั้นตอนตามลําดับต่อเนื่ องเป็ นเส้นตรง แต่เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิที่เคลื่อนไหว
ยืดหยุน่ ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
กลยุทธ์เป็ นกระบวนการเชิงพฤติกรรม กระบวนการเชิงพฤติกรรมไม่ใช่ชุดของพฤติกรรม
ที่กาํ หนดบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในพรรณนางาน และไม่ใช่พฤติกรรมที่เกี่ยวกับตําแหน่งอํานาจใน
องค์การหรื อสถานภาพทางการเมือง แต่หมายถึงสิ่ งที่เราเรี ยกกันว่าภาวะผูน้ าํ ความเปิ ดกว้างยอมรับ
สิ่ งท้าทายใหม่ๆ การรับฟัง การมีส่วนร่ วม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมส่ วนบุคคล
กลยุทธ์เป็ นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็ นองค์รวม เราควรกําหนดกลยุทธ์และทําให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจและการปฏิบตั ิ โดยแยกแยะและหยิบยกมาจากรู ปแบบกรอบความคิดที่สลับซับซ้อน
แต่สิ่งสําคัญที่พึงสังวรคือต้องพยายามค้นหาชุดของกลยุทธ์ที่เป็ นเอกภาพเหมาะสมกับสถานภาพ
ขององค์การและสามารถแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ในกระบวนการดําเนิ นงานของหน่วยงาน
โดยรวม
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีดาํ เนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ภารกิจขององค์การ เป็ นการกําหนดกรอบ ทิศทางขององค์การในด้าน
ต่าง ๆ ทําให้ทุกฝ่ ายเข้าใจภารกิจ มีจุดร่ วมในการทํางาน มีความเห็นตรงกัน ลดความขัดแย้งและ
ความซํ้าซ้อน ช่วยให้การกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายมีความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง
ทําให้การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็ นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และ
องค์ประกอบภายในองค์การที่จะส่ งผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของการดําเนิ นการตาม
ภารกิจ มีอะไรบ้างที่เป็ นจุดแข็ง (Strengths) และมีอะไรบ้างที่เป็ นจุดอ่อน (Weaknesses)
ครอบคลุม ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ประสิ ทธิ ภาพของ
การบริ หารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่ องมือ / เทคโนโลยี การบริ การและด้านทรัพยากร
โดยครอบคลุม
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จุดแข็ง (S – Strength) เป็ นสภาพปัจจัยภายในหน่วยงานที่ทาํ ให้หน่วยงานนั้น
มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาให้กา้ วหน้า
จุดอ่อน (W – Weakness) เป็ นสภาพปัจจัยในหน่วยงานที่ทาํ ให้หน่วยงานนั้น
ไม่สามารถดําเนินการตามภารกิจได้ เปรี ยบเสมือนร่ างกายที่อ่อนแอมีโรคต่าง ๆ ทําให้
ไม่สามารถทํางานต่อไปได้
2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลต่อการดําเนิ นงาน และเป็ นสภาพที่อยูเ่ หนื อการควบคุมขององค์กรนั้น ๆ เช่น สภาวะทาง
เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง สภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ที่จะเอื้อต่อการพัฒนา หรื อเป็ นอุปสรรคไม่ให้หน่วยงานพัฒนาต่อไปได้
โอกาส (O – Opportunity) เป็ นสภาพภายนอกที่ทาํ ให้องค์การพัฒนาหรื อ
ก้าวหน้า แข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้
อุปสรรค (T – Threats) เป็ นสภาพภายนอกที่กีดขวางการพัฒนาขององค์การ
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีแ่ ละสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
3. การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของ
องค์การและจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน เพื่อนํามา
กําหนดทิศทางและเป้ าหมายการพัฒนาหน่ วยงานที่เป็ นภาพแห่ งอนาคตได้อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุม
4. กําหนดพันธกิจ (Mission) เป็ นภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อให้
บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดในวิสยั ทัศน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ
โดยกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ที่มีผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ
5. กําหนดกลยุทธ์ เป็ นการกําหนดวิธีการ ที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป็ นวิธีการหรื อกิจกรรม มีความยืดหยุน่ อาจใช้
คําว่า “มาตรการ” หรื อ “กลยุทธ์” ก็ได้
6. กําหนดแผนงาน/ โครงการ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ จะต้องกําหนดเป็ นแผน /
โครงการเพื่อใช้เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของหน่วยงาน แผนดังกล่าวอาจเรี ยกว่า แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของหน่ วยงานซึ่ งมี รายละเอียด ตั้งแต่ หลักการและเหตุ ผล วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
วิธีดาํ เนินการ ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ งบประมาณ และทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ดาํ เนินการ
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของหน่วยงาน เป็ นการนําแผน ที่กาํ หนดไว้
ไปสู่ การปฏิบตั ิ มีการกํากับติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
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8. การประเมินผลและรายงาน เ เพื่อรายงานต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและใช้เป็ นแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย ของหน่วยงานต่อไป 136
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
พรพิมล ชินภักดี ได้ศึกษาปั ญหาการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ดา้ นการ
กําหนดกลยุทธ์ของโรงเรี ยน ด้านการกําหนดทิศทางของโรงเรี ยน และด้านการศึกษาสถานภาพของ
โรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนไม่แตกต่างกัน 137
บุญศรี ไชยบุดดี ได้ศึกษาการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนประถมศึกษาอําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการกําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา และด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา สําหรับแนวทาง
แก้ไขปั ญหาคือจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชี้แจง ประสานงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและใหม่อยูเ่ สมอ สร้างกลยุทธ์ที่ง่าย และสร้างเครื่ องมือประเมินทีดีต่อการปฏิบตั ิ 138
ทัศนี ย ์ สุ วรรณภา ได้ศึกษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลางของโรงรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมีปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรี ยน ด้านการประเมินสถานภาพของ
โรงเรี ยน ด้านการจัดวางทิศทางของโรงเรี ยน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนและ
ด้านการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ตามลาดับ 139

136

สํานักงานโครงการนําร่ องปฏิรูปการศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ), 210 – 215)
พรพิมล ชินภักดี.การศึกษาปั ญหาการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม.( ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.2546),87-88.
138
บุญศรี ไชยบุดดี. การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนประถมศึกษา อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม. (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.2546),97-101.
139
ทัศนีย ์ สุ วรรณภา. ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสี มา.(ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2547),102-103.
137
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ประคอง บุญสร้าง ได้ศึกษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีปัญหา
ในการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการกําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาและ ด้านการ
กําหนดทิศทางสถานศึกษา ตามลําดับ 140
ธวัชชัย บํารุ งยศ ได้ศึกษาการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการ
ปฏิบตั ิตามการจัดทําแผนกลยุทธ์ท้ งั 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
องค์การ ด้านการจัดวางทิศทางขององค์การ และด้านการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ 141
วิโรจน์ พลขันธ์ ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการ
วางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านคือ
ด้านการศึ กษาเบื้องต้นเกี่ ยวกับสภาพของสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาด้านการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ด้านการจัดวางทิศทางของสถานศึกษา ด้าน
การกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึ กษา และด้านการยกร่ างและตรวจสอบทบทวนแผนกลยุทธ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ส่ วนปั ญหาในการ วางแผนกล
ยุทธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและทุกด้านที่กล่าวมาข้างต้นก็อยู่ในระดับปาน
กลางเช่ น กัน และเมื่ อเปรี ย บเที ย บระดับปั ญหาในการวางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมพบว่า
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน (เล็ก กลาง ใหญ่)มีระดับปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างกัน และ
จากการสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า ควรจัดทาฐานข้อมูลและระบบ

140

ประคอง บุญสร้าง.. ศึกษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. (ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.2549), 71.
141
ธวัชชัย บํารุ งยศ.. การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน.(สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.2550), 53-55.
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สารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั ที่สุด ควรยึดหลักการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
และจัดประชุม อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ 142
สรุ ป การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึงวิธีการ ยุทธศาสตร์ ที่ผนู ้ าํ ได้ดาํ เนิ นการ โดย นําข้อมูล
สารสนเทศมากํา หนดทิ ศ ทางขององค์ก าร เพื่ อ นํา ไปปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ละเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ ง การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการกําหนดทิศทางหรื อแนว
ทางการดําเนินงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เป็ นเครื่ องมือที่จะ
ช่วยให้การบริ หารและการจัดการขององค์การมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
องค์ การแห่ งการเรียนรู้ (learning organization)
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้คือการที่จะทําให้คนในองค์การเรี ยนรู ้ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการดําเนิ นงานขององค์การ หรื อการปรับเปลี่ยน
และค้นหาวิธีทางใหม่ ๆ ในการผลิตหรื อบริ การหรื อดําเนินการ อันจะนํามาซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ผล
ในการดํา เนิ น งานขององค์ ก าร ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒ นาองค์ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
เจริ ญ ก้า วหน้า อย่ า งมั่น คง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก ทุ ก คนได้เ รี ย นรู ้ อ ยู่ต ลอดเวลา ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้นาํ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความหมาย ขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
มีนกั วิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายของ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
เพดเลอร์และคณะ (Pedler and others) ได้ให้ทศั นะว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การ
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทุกคนในองค์การ และจะมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์การอย่าง
ต่อเนื่ อง 143นอกจากนี้ เพดเลอร์ ให้ความหมายว่า เป็ นองค์การที่เอื้ออํานวยการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิก
ขององค์การ และเปลี่ ยนแปลงรู ปลักษณ์ และเนื้ อหาอย่างรู ้ เท่าทัน สิ่ งนี้ เป็ นความคาดหวังว่าเรา
สามารถที่จะสร้ างองค์การที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเอง

142

วิโรจน์ พลขันธ์. 2548. การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1. (ภาคนิพนธ์ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร.2551),103-105.
143
M.Pedler J. Burgoynes and T. Boydell, The Learning Company : A Strategy for
Sustainable Development (Maidenhead : Mc Graw-Hill, 1991), 1.
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สนองตอบต่อความปรารถนาของผูป้ ฏิบตั ิงานภายในและสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อทําให้
เกิดคุณค่าและความยัง่ ยืน 144
เซงเก้ (Senge) ได้ให้ความหมาย องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่สมาชิ กได้มีการ
ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่ องทั้ง ในระดับบุ คคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ เพื่อนําไปสู่ จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริ ง เป็ นที่ส่งเสริ มให้เกิด
และขยายแนวความคิดใหม่ ๆ ออกไป สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ และเป็ นที่ซ่ ึ ง
คนจะเรี ยนรู ้ดว้ ยกันอย่างต่อเนื่อง 145
แกรมลิงเจอร์ (Kramlinger) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่ประกอบไปด้วย
โครงสร้างที่ส่งเสริ มให้บุคลากรทุกคน สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว และสร้างสรรค์ส่ิ งต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ 146
การ์วิน (Garvin) ได้ให้ความหมายขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ว่า เป็ นองค์การที่มีทกั ษะใน
การสร้างสรรค์และถ่ายโอนองค์ความรู ้ รวมทั้งสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเรี ยนรู ้
และการหาความรู ้ใหม่ ๆ 147
มาร์ซิคและวัทกินส์ (Marsick and Watkins) กล่าวว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่
ส่ งเสริ มให้สมาชิกสร้างความเป็ นเลิศให้กบั องค์การ ในขณะเดียวกัน องค์การต้องส่ งเสริ มความเป็ น
เลิศให้กบั สมาชิ ก โดยใช้การเรี ยนรู ้ที่เป็ นกระบวนการเชิงยุทธ์ศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง และบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบตั ิงาน มีการมอบอํานาจให้กบั สมาชิกเพื่อสร้างความร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกองค์การและชุมชน 148

144

Pedler อ้างใน จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน,กทม.2555),257.
145
Senge อ้างใน จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน,กทม.2555),257.
146
T.Kramlinger, “Training’s role in a learning organization,”(Training 29 July 1992),4649.
147
D.A.Garvin, “Building a learning organization, “Harvard Business Review, 71 julyAugust 1993),80.
148
V.Marsick and K. Warkins, “The Learning Organization : an Lategrative Vision for
HRD,”Human Resourcc Development Quarterly ,1994), 353.
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ยุคล์ (Yulk) กล่าวถึงองค์การแห่งการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นองค์การที่มีความปรารถนาในการที่จะเรี ยนรู ้
สิ่ งต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการทํางานมีการแบ่งปั นความคิดและความรู ้ในการทํางานมีการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการ
สร้ างค่านิ ยมเกี่ ยวกับการสร้ างนวัตกรรมและทดลองทําสิ่ งใหม่ ๆ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมของ
องค์การ 149
เบ็นเน็ทและโอเบรี ยน (Bennette and O’Brien) อธิ บายว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ น
องค์การที่สร้างให้มีการยกระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้ และ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ 150
มาร์ ควอร์ ดท์ (Marquardt) ไห้ความหมายขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ว่า คือสถานที่ซ่ ึ งมี
บรรยากาศของการเรี ยนรู ้ท้ งั รายบุคคลและกลุ่ม ที่มีการสอนสมาชิกในองค์การให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ขณะเดี ยวกันสมาชิ กทุกคนก็นาํ ความผิดพลาดและ
ความสํา เร็ จ ขององค์ก ารมาเป็ นแนวทางในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งทํา ให้ ทุ ก คนได้ต ระหนัก ในความ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 151
วิโรจน์ สารรัตนะ สรุ ปว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่สมาชิกในองค์การมีความ
ตื่ น ตัว และมี แ รงบัน ดาลใจที่ จ ะพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะ
สร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์การ มีความสัมพันธ์เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกขององค์การเอง โดยภาพรวมเป็ นองค์การที่มุ่งแสวงหาความเป็ นไปได้และโอกาสเพื่อการ
พัฒนา 152
วีระวัฒน์ ปั นตินามัย ได้ให้แนวคิดว่า องค์การที่สามารถผลักดันความคิดเป็ นการปฏิบตั ิ
อย่า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด ถู ก ต้อ ง เหมาะสมและประหยัด และให้เ กิ ด การถ่ า ยโอนการเรี ย นรู ้ มี ก าร

149

Yulk อ้างใน จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน,กทม.2555),257.
150
J. Bennette and M. O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,”
Tranining, 31,6 ,1994), 41.
151
Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering the 5 Elements
for Corporate Learning, (New York : McGraw-Hill, 1996), xvi.
152
วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรี ยนองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการ
บริ หารการศึกษา (กรุ งเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2544),11.
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แลกเปลี่ยนกันอย่างงรวดเร็ วและทัว่ ถึงภายในองค์การ ส่ งเสริ มให้องค์การเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ 153
สุ พตั รา จันทร์เทียน ได้สรุ ปความหมายขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ว่าเป็ นองค์การที่ตอ้ งมี
การปรับเปลี่ยนตัวเองตามสภาพแวดล้อมปั จจุบนั มีการเอื้ออํานวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านแก่
บุคลากรทุกคนในองค์การ เพื่อให้เกิ ดความกระตือรื อร้ นในการที่จะรักเรี ยนรู ้ พฒ
ั นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา และขยายศักยภาพของบุคลากรให้มีการสร้างผลงานให้สาํ เร็ จ โดยใช้รูแบบการทํางาน
เป็ นทีม และการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาร่ วมกันของบุคลากร ในอันที่จะนําไปสู่ องค์ความรู ้
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้องค์การสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และได้เปรี ยบทางการแข่งขันในสภาวะ
แวดล้อม และท่ามกลางของกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 154
พิ ณ สวัน ปั ญญามาก ได้ส รุ ป ความหมายขององค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ นองค์ก ารที่ มี
บรรยากาศที่เอื้อให้บุคลากร กลุ่ม/ทีมในองค์การ ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
สนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ มี
พลังร่ วมในการทํางานและแก้ไขปั ญหาขององค์การ สามารถที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ มี
ระบบจัดการความรู ้ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้และการทํางานได้อย่างเหมาะสม
ทั้งบุคลากรและองค์การ จะมีศกั ยภาพในการปรับตัวให้พร้อมและต้องรู ้เท่ารู ้ทนั ต่อกระแสความ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสามารถอยูร่ อด และเจริ ญเติบโตต่อไป 155
ลักษณะขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
เก็พฮาร์ ทและมาร์ ซิค (Gephart and Marsick) ได้นาํ เสนอลักษณะขององค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ไว้ 6 ประการ คือ
1. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องทุกระดับขององค์การ (continuous learning) บุคลากรแต่ละคน
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วีระวัฒน์ ปั นตินามัย, การพัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั เอ็กซเปอร์
เน็ท จํากัด, 2544),21.
154
สุ พตั รา จันทร์เทียน. ร้อยตํารวจตรี (หญิง). “การรับรู ้บรรยากาศองค์การและศักยภาพ
การพัฒนาสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” (ภาคนิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์. 2543),33.
155
พิณสวัน ปั ญญามาก , “การรับรู ้ศกั ยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์,2544),14.
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แบ่งปั นการเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้ทีมและองค์การได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการถ่ายโอนความรู ้และ
บูรณาการการเรี ยนรู ้องค์การและการปฏิบตั ิงาน
2.การสร้างและถ่ายโอนความรู ้ (Knowledge generation and sharing) มุ่งเน้นกระบวนการ
สร้างการได้มาและการถ่ายโอนความรู ้เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู ้อย่างรวดเร็ ว
3. การคิดเชิ งสร้างสรรค์และเป็ นระบบ (critical systemic thinking) บุคลากรได้รับการ
กระตุน้ ให้คิดวิธีใหม่และใช้ทกั ษะเชิงเหตุผลอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและการใช้
ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อหาข้อสรุ ป
4. วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ (culture of learning) การเรี ยนรู ้และการริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีรางวัล
ผลตอบแทนให้
5. จิตสํานึ กแห่ งการยืดหยุน่ และค้นหาทดลองสิ่ งใหม่ (flexibility and experimentation)
บุคลากรมีอิสระที่จะเสี่ ยงทดลอง คิดค้นนวัตกรรม ค้นหาแนวคิดใหม่และสร้างกระบวนการทํางาน
และผลผลิตใหม่ ๆ
6. ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง (perple centered) ยึดหลักที่ว่าองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ตอ้ งเอาใจใส่
บํารุ งรักษา สร้างค่านิ ยม และสนับสนุ นความเป็ นอยูท่ ี่ดี พัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากร
แต่ละคน 156
มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้จะประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยระบบขององค์การทั้งหมด เปรี ยบเสมือนว่า
องค์การนั้น ๆ เป็ นองค์การที่มีสมองเดียวกันทั้งองค์การ
2. สมาชิกในองค์การให้ความสําคัญและยอมรับว่าการเรี ยนรู ้ท้ งั องค์การนั้น จะนํามาซึ่ง
ความอยูร่ อดขององค์การในปั จจุบนั และความสําเร็ จขององค์การในอนาคต
3. การเรี ยนเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดไป มีท้ งั กลยุทธ์ในการใช้วิธีการหรื อกระบวนการ
ตลอดจนการบูรณาการ และดําเนินการควบคู่ไปกับการทํางาน
4. มีจุดที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
5. มีการคิดที่เป็ นระบบ มีฐานหลัก
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M.A.Gephart and V.J.Marsick, “Learning Organizations Come Alive,”(Training &
Development,1996),35-45.
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6. ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับความ
สําเร็ จ ขององค์การได้อย่างต่อเนื่องและทันสมัย
7. องค์การมีบรรยากาศที่ส่งเสริ ม กระตุน้ และให้รางวัลแก่บุคลากรและกลุ่มที่เรี ยนรู ้
ใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
8. มีเครื อข่ายและกลไกในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
9. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งที่เป็ นไปตามความคาดหวังและผิดหวัง จะต้องถือว่าเป็ น
โอกาสของการเรี ยนรู ้
10. ทุกคนต้องทํางานอย่างว่องไว แข็งขัน กระฉับกระเฉงภายใต้ระบบที่ยดื หยุน่
11. ทุกคนในองค์การต้องมีแรงขับเคลื่อน โดยมุ่งเพื่อคุณภาพและการพัฒนาให้ดีข้ ึน
12. กิจกรรมที่ทาํ ต้องบ่งบอกถึงแรงบันดาลใจ การคิดอย่างรอบคอบ และมีความชัดเจนใน
ความคิดและวิธีการ
13. จะต้องมีความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญหลักการที่ผา่ นการพัฒนามาแล้วเป็ นอย่างดี
ที่จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการทํางาน
14. จะต้องมีความสามรถในการปรับเปลี่ยนริ เริ่ มใหม่ ๆ และมีการทําให้คนทํางานและ
องค์การมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง 157
ลองเวิธและเดวี่ส์ (Longworth and Davies) ได้กล่าวถึง ลักษณะขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นบริ ษทั องค์การวิชาชีพ มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน เมื่อชาติหรื อ
กลุ่มบุคคลอาจจะใหญ่หรื อเล็กที่มีความต้องการที่จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานโดยอาศัยการเรี ยนรู ้
2. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ลงทุนเพื่ออนาคตขององค์การโดยการให้การศึกษาฝึ กอบรมแก่
บุคลากร
3. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้สร้างโอกาส กระตุน้ บุคลากรในทุกตําแหน่งหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความเป็ นมนุษย์
157

Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization: A system approach to
quantum improvement and global success (New York : Mc Graw – Hill, 1996), 51-59.
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4. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ร่ วมสร้างวิสยั ทัศน์กบั บุคลากร และกระตุน้ บุคลากรให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ ปรับเปลี่ยนหรื อสร้างภาพอนาคตร่ วมกัน
5. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ บูรณาการงานและการเรี ยนรู ้และสร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรแสวงหาคุณภาพและปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
6. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถพิเศษ
โดยมุ่งเน้นที่การเรี ยนรู ้และวางแผนกิจกรรมการศึกษาอบรม ที่สอดคล้องกับความสามารถด้วย
7. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เสริ มอํานาจ(empower) บุคลากรให้ขยายขอบเขตหน้าที่ของ
ตน สอดคล้องกลมกลืนกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
8. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ประยุกต์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการสร้างโอกาสแห่ งการ
เรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
9. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ตอบสนองต่อความต้องการของสิ่ งแวดล้อมและสังคมและ
กระตุน้ ให้บุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน
10. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการทบทวนเรี ยนรู ้เพื่อรักษานวัตกรรมคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ อยู่
เสมอ158
องค์ประกอบขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
เซงเก้ (Senge) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ (Learning) หรื อพลวัตการเรี ยนรู ้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ระดับการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล การเรี ยนรู ้ระดับกลุ่ม และการ
เรี ยนรู ้ระดับองค์การ ประเภทของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากการปรับตัว การเรี ยนรู ้จากการ
คาดการณ์ การเรี ยนรู ้เพื่อเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ขององค์การ ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ของบุคลากร (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด (Mental
Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) การคิด
อย่างเป็ นระบบ (System Thinking) และการสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue) 2.องค์การ
158
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(Organization) หรื อการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organizational Transformation) ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การกลยุทธ์โครงสร้าง 3 .สมาชิกในองค์การ (People)
หรื อการเสริ มความรู ้และใช้อาํ นาจแก่บุคคล (People Empowerment) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แ ก่ บุ ค ลากร ผูบ้ ริ ห าร/ผูน้ ํา ผูร้ ั บ บริ ก ารลู ก ค้า คู่ ค า้ พัน ธมิ ต ร/หุ ้น ส่ ว น ชุ ม ชน4.ความรู ้
(Knowledge) หรื อการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ประกอบด้วยการแสวงหาความรู ้
การสร้ างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การถ่ายโอนความรู ้ และการใช้ประโยชน์ 5.เทคโนโลยี
(Technology) หรื อการนําเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) ประกอบด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรี ยนรู ้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน 159
เพดเลอร์ Pedler ให้แนวความคิดว่า องค์ประกอบของแห่งการเรี ยนรู ้มี 5 ด้านได้แก่
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ใช้การเรี ยนรู ้เพื่อกําหนดกลยุทธ์ (Learning Approach to
Strategy) องค์การมีแนวทางที่จะใช้แนวทางการเรี ยนรู ้ให้เป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ของ
องค์การการมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องค์การจะให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายได้อย่างไรบ้าง
2. ด้านการมองภายในองค์การ (Looking In) ข้อมูลข่าวสาร (Information) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเพื่อกระจายอํานาจและข้อมูลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิได้
อย่างสร้างสรรค์ ระบบบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจัดทํา
งบประมาณ การรายงานผลระบบบัญชีขององค์การควรจะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ว่าองค์การมีการบริ หารเงินเป็ นอย่างไร การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ทุกหน่ วยงานในองค์การมองเห็นว่าหน่ วยงานอื่น ๆ เป็ นลูกค้าที่มาใช้บริ การทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ด้านโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์การ โครงสร้างหน่วยงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทํางานเป็ นเหมือนกับโครงสร้ างที่ไม่ถาวร ซึ่ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก เพื่อให้เหมาะสมกับงาน ผูใ้ ช้งาน และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
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4. ด้านการมองภายนอก (Looking Out) การให้พนักงานเป็ นผูว้ ิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์การ (Boundary Workers as Environmental Scanner) การเรี ยนรู ้ระหว่างองค์การ (Inter
organization Learning) องค์การควรเรี ยนรู ้ จากพันธมิตรและ องค์การอื่น ๆ ด้วยการพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
5. ด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้ (Learning Opportunities) บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (Learning
Climate) ผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่พ้ืนฐานที่จะส่ งเสริ มให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้เกิ ดการเรี ยนรู ้จากการ
ทดลองและเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ผ่า นทางการตั้ง คํา ถาม การให้ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ และการ
สนับสนุน โอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน (Self – development Opportunity for All) การจัด
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้กบั สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผูท้ ี่ตอ้ งเจอกับลูกค้า
โดยตรง รวมทั้งการกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง160
การ์ วิน (Garvin) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ว่าจะต้องมี
ทักษะหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย วิธีการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ (systematic problem solving) การ
ทดลองใช้วิธีใหม่ ๆ (expcrimentation) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเองและเรื่ องราวในอดีต
(leaming from past experience) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผูอ้ ื่น (learning
form othcrs) และการถ่ายทอดความรู ้รวดเร็ ว (transferring knowledge) ทักษะดังกล่าวนี้ ตอ้ งอาศัย
กรอบแนวคิด เครื่ องมือทางการบริ หารและแบบแผนของพฤติกรรมองค์การ เป็ นองค์การประกอบ
สําคัญที่จะดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งในแต่ละองค์การ จะมีระดับของการ
กระทํา กิ จ กรรมดัง กล่ า วแตกต่ า งกัน ออกไป ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ ความสามารถในการสร้ า งสรรค์
ระบบงาน กระบวนการและการจัดการกับกิ จกรรมดังกล่ าวเข้าสู่ การดําเนิ นงานประจําวันของ
องค์การ เพื่อนําไปสู่การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นดังนี้
1. วิธีการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ (asytematic problem solving) เป็ นกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลหรื อเป็ นกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาสาเหตุ ตั้งสมมุติฐาน ควบคู่ไปพร้อม
กับการใช้ขอ้ มูลเป็ นฐานในการตัดสิ นใจ ใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติในการจัดการข้อมูลเพื่อนําไปสู่
ข้อสรุ ป เพื่อให้มีการคิดที่เป็ นระบบมากขึ้น ทําให้การแก้ปัญหาเป็ นการมองถึงต้นเหตุไม่ใช่มองที่
160
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ปลายเหตุ หัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาอย่างมีระบบคือการเปลี่ยนแนวคิดของบุคลากรในองค์การ
ให้พิจารณาถึงประเด็นสําคัญ รายละเอียดที่ถูกต้อง จะทําให้หาคําตอบได้อย่างถูกต้อง นับว่าเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบตามแนวคิด
นี้ มีข้ นั ตอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ มีการกําหนดปั ญหา ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
วิ เ คราะห์ ท างเลื อ กในการแก้ปั ญ หา คัด เลื อ กและวางแผนในการแก้ปั ญ หาลงมื อ ปฏิ บ ัติ และ
ประเมินผล
2. ทดลองใช้วิธีใหม่ ๆ (experimentation) เป็ นวิธีการทดสอบความรู ้และการหาคําตอบ
อย่างเป็ นระบบ สนับสนุนบุคลากรให้ใช้วิธีการใหม่ๆ แบ่งออกเป็ น
2.1 ส่ งเสริ มให้บุคลากรหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนากิจกรรมที่
ดําเนินการตามปกติอย่างต่อเนื่อง
2.2 ส่ งเสริ มให้มีการทดลองหาเป้ าหมายใหม่ ๆ หาความสามารถใหม่ในองค์การและ
ทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ
3. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเองและเรื่ องราวในอดีต(learning from past
experience) องค์การจะต้องมีการทบทวนความสําคัญและความล้มเหลวขององค์การอยูต่ ลอดเวลา
โดยมีการประเมินและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และเปิ ดเผย เพื่อให้บุคลากรในองค์การได้เกิดการ
เรี ยนรู และนําไปศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเดิม
4. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผูอ้ ื่น ( learning form others) การ
เรี ยนรู ้ไม่จาํ เป็ นจะต้องศึกษาจากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น อาจจะเกิ ดจากปั จจัยอื่นๆ หรื อ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในองค์การ หรื อต่างองค์การ การศึกษาจากองค์การอื่น จะทําให้ได้มุมมองใหม่
ๆ และความคิดที่หลากหลาย บุคลากรสามารถเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นเพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนางานของ
ตนเอง ซึ่ งจะต้องยอมรับความจริ ง เปิ ดใจกว้าง ยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ และยอมรับความสําเร็ จ
ขององค์ก ารอื่ น ๆจะทํา ให้ได้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที่เป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองและ
องค์การของตน
5. การถ่ายทอดความรู ้อย่างรวดเร็ ว (transferring knowledge) ความรู ้ที่เกิดขึ้นต้องมีการ
เผยแพร่ และส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีการถ่ายทอดความรู ้อยูต่ ลอดเวลา การถ่ายทอดความรู ้มี
หลายวิธี ได้แก่ การพูด การเขียน การศึ กษาดู งานเพื่อเรี ยนรู ้ การดําเนิ นงานและระบบงานของ
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องค์การอื่น ๆ การเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ การย้ายบุคลากรระหว่างหน่ วยงาน ทีมงาน หรื อองค์การ
การฝึ กอบรม การสาธิ ต ที่ เชื่ อมโยงกับการปฏิ บตั ิงานจริ ง เป็ นต้น และต้องมีการติดตามผลการ
เรี ยนรู ้ในองค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์และนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนเอง 161
เบนเนทท์และโอเบรี ยน (Bennette an O’Brien) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ 12 ประการ ดังนี้
1. กลยุทธ์หรื อวิสยั ทัศน์ (strategy or vision) องค์การและบุคลากรต้องมีวิสยั ทัศน์ที่
ตนเองต้องการ เพื่อคาดหมายสิ่ งที่จาํ เป็ นต้องเรี ยนรู ้ และไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ ต้องพัฒนา
กลยุทธ์ มุ่งสู่ การบรรลุเป้ าหมาย ทําให้การเรี ยนรู ้สามารถนําองค์การไปสู่ วิสัยทัศน์ที่กาํ หนดขึ้น
นอกจากนี้ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ก็จะต้องสนับสนุ นและส่ งเสริ มความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ขององค์การ
2. การปฏิบตั ิเชิงการบริ หาร (executive practices) เป็ นการนําองค์การไปสู่ จุดหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ โดยผูบ้ ริ หารต้องชี้ แจงให้บุคลากรในองค์การได้เห็ นความชัดเจนถึ งการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ อง และความก้าวหน้าขององค์การ กระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ มบุคลากรเพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง สร้างแรงบันดาลใจในการนําบุคลากรบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การ
3. การปฏิบตั ิงานเชิงการจัดการ (managerial practices) เป็ นการมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ถ าวรต้อ งสนับ สนุ น บุ ค คลและที ม งาน มี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ต่ อ เนื่ อ ง ผูบ้ ริ ห ารซึ ง เป็ น
ผูส้ นับสนุ น และนิ เ ทศการทํา งาน จะต้องปฏิ บตั ิ ใ ห้สอดคล้องกับหลัก การของการเรี ย นรู ้ อย่า ง
ต่อเนื่ อง ในองค์การ ซึ่ งมีการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องสนับสนุ นผูร้ ่ วมงานให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าและมีการพัฒนา บูรณาการสิ่ งที่เรี ยนรู ้และใช้วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาองค์การ
4. บรรยากาศ (climate) เป็ นผลรวมของความเชื่อ และทัศนคติที่ทุกคนในองค์การ
ประพฤติปฏิบตั ิ บรรยากาศองค์การต้องเป็ นแบบเปิ ดและไว้วางใจ การปฏิบตั ิงานจะได้ผลดีหรื อไม่
ขึ้นอยู่กบั บรรยากาศในองค์การ คือค่านิ ยมและเจตคติของบุคลากรในองค์การเกี่ยวกับการทํางาน
องค์การแห่ งการเยนรู ้จะต้องสร้างบรรยากาศที่มีความไว้วางใจกัน บุคลากรต้องกล้าแสดงความ
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คิดเห็นและนําเสนอแนวคิดที่ตอ้ งการ ไม่มีช่องว่างระหว่างบุคลากรและผูบ้ ริ หารทุกคนต้องทํางาน
ร่ วมกันเพื่อให้ผลงานออกมาดีตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
5. โครงสร้างขององค์การหรื องาน (organization or job structure) โครงสร้างของงาน
สามารถสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดยให้มีการกําหนดภาระงานที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสิ่ งแวดล้อมภายนอกรวมทั้ง
ความต้องการขององค์การด้วย
6. การกระจายของข้อมูลข่าวสาร (information flow) องค์การต้องได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
และการกระจายข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี การเรี ยนรู ้ขององค์การอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อให้ทนั กับยุคข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การสื่ อสารระหว่าง
สมาชิกในองค์การง่ายขึ้น และสามารถรับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ตรงกับงานของตนเอง
7. การปฏิบตั ิงานของบุคคลและทีมงาน (individual and team practices) การปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลและทีมงานในองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
เป็ นสิ่ งจําเป็ น การแลกเปลี่ยนความรู ้จะมีประโยชน์อย่างยิง่ องค์การต่าง ๆ จะเจริ ญเติบโตได้เมื่อตัว
บุคคลหรื อทีม ต่างแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เมื่อบุคคลเห็นข้อผิดพลาดก็จะเป็ นโอกาสใน
การเรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา และทํางาน
เพื่อแก้ไขปั ญหานั้น ๆ ข้อมูลสารสนเทศ มีความสําคัญต่อบทบาทหน้าที่ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานเป็ น
รายบุคคลและเป็ นทีมในองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
8. กระบวนการทํางาน (work process) องค์การต้องใช้กระบวนการทํางานเป็ น
กระบวนการที่เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีเทคนิคแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เรี ยนรู ้จากองค์การอื่น โดยใช้
วิธีเทียบเคียงมาตรฐานโดยผ่านวิสยั ทัศน์ ระบบสารสนเทศ แต่จะรวมกับการใช้กระบวนการทํางาน
ที่จะกระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ มี การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ จากสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจตนเองเพื่อให้
สามารถกําหนดทิศทางหรื อปรับสภาพกระบวนการต่าง ๆ ให้อยู่ในแนวหน้าให้เท่ากันหรื อดีกว่า
คนที่เก่งที่สุดในปั จจุบนั
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9. เป้ าหมายของการทํางานหรื อข้อมูลย้อนกลับ (performance goals or feedback) สิ่ งที่
องค์การมุ่งหวังความสําเร็ จอยู่ที่ลูกค้าหรื อผุร้ ั บบริ การ ต้องคํานึ งถึงเป้ าหมายของการทํางานกับ
ความต้องการของลูกค้าผูร้ ับบริ การและคํานึงถึงข้อมูลป้ อนกลับเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขการทํางาน
ขององค์การให้ดีข้ ึน
10. การฝึ กอบรมหรื อการให้การศึกษา (training or education) การฝึ กอบรมและการศึกษา
นั้นมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานในองค์การ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นในองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรมที่เป็ นทางการจะเป็ นการช่วยเหลือบุคคลในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและจาก
ประสบการณ์ของผูอ้ ื่น ทําให้สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งมีหลายวีการ เช่น การฝึ กปฏิบตั ิ
เป็ นทีม การศึกษาเป็ นทีม การสาธิ ต โครงงาน การให้คาํ ปรึ กษาโดยเพื่อน การเรี ยนรู ้งานพื้นฐาน
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย ซึ่ งมีการฝึ กอบรมหรื อการให้การศึกษาทั้งที่เป็ นทางการ
และแบบไม่เป็ นทางการ
11. การพัฒนาบุคคลากรหรื อทีมงาน (individual or team development) องค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ ต้องหาวิธีสนับสนุนให้บุคคลและทีมงานหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ บุคลากรให้พฒั นาด้วย
ตนเอง ขณะเดียวกันก็จะส่ งเสริ มการพัฒนาทีมงานด้วย ผูป้ ฏิบตั ิงานมีการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
มีการมอบอํานาจในการทํางานเป็ นทีมหรื อรายบุคคล แสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความคิดซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับองค์การ ในการหาวิธีเพิม่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
12. การให้รางวัลหรื อการยอมรับ (rewards or recognition) เป็ นองค์ประกอบที่จะ
สนับสนุ นองค์ประกอบอื่น ระบบการให้รางวัลและการยอมรับจะส่ งเสริ มและกระตุน้ การเรี ยนรู ้
แบบรายบุคคลและแบบองค์การ ซึ่งการให้รางวัลอาจใช้หลายรู ปแบบ ระบบการให้รางวัลและการ
ยอมรับองค์การต้องสนับสนุนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคคลและองค์การ 162
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กระบวนการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
เซ็งเก้(Senge) ได้เสนอแนวความคิดการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรอบความรู ้ 5
ด้าน ประกอบด้วย
1. การเรี ยนรู ้ของสมาชิกในองค์การ (Personal Mastery) หมายถึง ลักษณะการเรี ยนรู ้ของ
คนในองค์การซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรี ยนรู ้ขององค์การได้ สมาชิกขององค์การที่เป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้น้ นั จะมีลกั ษณะสนใจและใฝ่ หาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีความปรารถนาที่จะ
เรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมายและความสําเร็ จที่ได้กาํ หนดไว้
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึงแบบแบบทางจิตสํานึกของคนใน
องค์การซึ่งจะต้องสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในองค์การ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
สมาชิกในองค์การมีแบบแผนทางจิตสํานึ กหรื อความมีสติที่เอื้อต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน
และมีการจําแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุ งความถูกต้องในการมองโลก และปรากฎการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการทําความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัดเพื่อการตัดสิ นใจได้
อย่ า งถู ก ต้อ ง หรื อ มี วิ ธี ก ารที่ ต อบสนองความเปลี่ ย นแปลงที่ ป รากฎอยู่ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม มี
ความสามารถในการคิด (Mental Ability) ไม่ผนั แปรเรรวนหรื อท้อถอย เมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์
หรื อแรงกดดันต่าง ๆ ซึ่งการที่จะปรับ Mental model ของคนในองค์การให้เป็ นไปในทางที่ถูกต้อง
และมีประสิ ทธิภาพอาจจะใช้หลักการของพุทธศาสนาในการฝึ กสติ
3. การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (Shared Vision) หมายถึง การมีวิสยั ทัศน์
ร่ วมกันของคนทั้งองค์การ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะต้องเป็ นองค์การที่สมาชิ กทุกคนได้รับการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ ซึ่ งจะสนับสนุ นให้เกิดการรวม
พลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมาย
เดียวกันของคนทั้งองค์การ
4. การเรี ยนรู ้เป็ นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ
โดยอาศัยความรู ้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรู ้และ
ความสามารถของทีมให้บงั เกิดผลยิ่งขึ้น เรี ยกว่า การอาศัยความสามารถของสมาชิ กแต่ละบุคคล
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของทีมหรื อคณะทํางาน องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดได้เมื่อมีการรวม
พลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้องค์การ เป็ นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากการที่
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สมาชิกในทีมมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กนั อย่างต่อเนื่ อง
และสมํ่าเสมอ
5. ระบบการคิดของคนในองค์การ (Systems Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดอย่าง
เป็ นระบบ เป็ นกระบวนการในการหาความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น เห็ นแบบแผนเห็ น
ขั้นตอนของการพัฒนาของภาพรวมและส่ วนย่อยด้วย 163
มาร์ ซิค และวอลคิน (Marsick and Walkin) เสนอว่าแนวคิดการสร้างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ถือเป็ นกลยุทธ์ในการทํางาน ประกอบด้วย 1. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง 2. การสนทนาและ
ใฝ่ รู ้

3. การมีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู ้เป็ นทีม 4. การแบ่งปั นการเรี ยนรู ้ 5. การมอบอํานาจ

6. การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม7.การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ระดับบุคคล กลุ่ม และ องค์การ 164
งานวิจยั เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
ไคเซอร์ (Kaiser) ได้ศึกษาวิจยั และนําเสนอปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ พบว่ า มี จ าํ นวน 8 ปั จ จัย ประกอบด้ว ย ภาวะผูน้ ํา (leadership)
วัฒนธรรมองค์ก าร
(organizational culture) พันธกิจและยุทธศาสตร์ (mission and strategy) การดําเนิ นงานบริ หาร
จัดการ (management practices) โครงสร้างองค์การ (organizational structure) บรรยากาศการ
ทํางาน (working climate) และการจูงใจ (motivation) 165
วิโรจน์ สารรั ตนะ ได้เสนอปั จจัยทางการบริ หารที่ส่งผลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ พบว่า มี 10 ปั จจัย ประกอบด้วย ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ความเป็ นองค์การวิชาชีพ
การตัดสิ นใจร่ วมและการมีวิสัยทัศน์ร่วม กลุ่มบริ หารตนเองและการติดต่อสื่ อสาร การจูงใจเชิ ง
163

Senge P.M, The Fifth Disclipline. The Art and practice of the learning
organization.London :Random House.(1990)อ้างถึงในจอมพงศ์ มงคลวนิ ช การบริ หารองค์กร
และบุคลากรทางการศึกษา (สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน,กทม.ฯ
2555),260-261.
164
V.Marsick and K. Watkins, “The Learning Organization : an Integrative Vision for
HRD,” Human Resouree Development Quarterly 3, 4 ,1994) ,353-359.
165
Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of
Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana
State University, 2000), 191-195.
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สร้ างสรรค์ การเป็ นผูน้ ําแห่ งการเปลี่ ยนแปลง การสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิ ง
สร้างสรรค์ การบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การบริ หารหลักสู ตรและการสอน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์166
พิณสวัน ปั ญญามาก พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์การที่มีบรรยากาศที่เอื้อให้
บุคลากร กลุ่ม/ทีมในองค์การ ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง สนับสนุนความคิด
สร้ างสรรค์ มี การแลกเปลี่ ยนแบ่งปั นความรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ มี พลังร่ วมในการ
ทํางานและแก้ไขปั ญหาขององค์การ สามารถที่ จะสร้ างให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ มีระบบจัดการ
ความรู ้ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้และการทํางานได้อย่างเหมาะสมทั้งบุคลากร
และองค์การ จะมีศกั ยภาพในการปรับตัวให้พร้อมและต้องรู ้เท่ารู ้ทนั ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถอยูร่ อด และเจริ ญเติบโตต่อไป 167
กาญจนา เกียรติธนาพันธุ์ พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนา
องค์การไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารมีส่วนสําคัญต่อการกําหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบรรยากาศองค์การ กล่าวคือ การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องอาศัย
ความตั้งใจจริ ง ความร่ วมมือร่ วมใจกัน การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่เกิด
จากการเรี ยนรู ้ ความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของสมาชิ กในองค์การภายใต้บรรยากาศที่
เอื้ออํานวยต่อกากรพัฒนา 168
จิ ราวรรณ บุญศรี วงษ์ พบว่า องค์ประกอบความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ระดับความเป็ นองค์การ

166

วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรี ยนองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (กรุ งเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2544).47.
พิณสวัน ปั ญญามาก , “การรับรู ้ศกั ยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์” 2544), 14.
168
กาญจนา เกียรติธนาพันธุ์, “ บรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ : กรณี ศึกษากองสาธารณสุ ขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข” (ภาคนิพนธ์
โครงการบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์,
2541), บทคัดย่อ.
167
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แห่ งการเรี ยนรู ้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการจัดองค์การ ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดการความรู ้ 169
ศศกร ไชยคํา หาญ พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงั นี้ โครงสร้างที่เหมาะสมขององค์การ , การคิดอย่างเป็ นระบบ, กลยุทธ์
ขององค์การ, วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ในองค์การ, การพัฒนาบุคลากร, การทํางานเป็ นที ม, การมี
วิสยั ทัศน์ร่วม, การสร้างบรรยากาศในองค์การ และการสร้างและถ่ายโอนความรู ้ 170
ศันสนี ย ์ จะสุ วรรณ์ พบว่า ระดับของการเป็ นองค์การแห่ งการเยนรู ้ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ดา้ นการเรี ยนรู ้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการความรู ้
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ประกอบด้วย การบริ หารจัดการและวัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 171
สรุ ปองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการส่ งเสริ มให้สมาชิกทุกคนได้เรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา และ
ส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้นํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใ นการดําเนิ น การอย่างต่ อเนื่ อง ตลอดจนเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ภ ายในองค์ก ารที่ เ ป็ นระบบในการค้น หาสร้ า ง รวบรวม จัด เก็ บ เผยแพร่
ถ่ายทอด แบ่งปั นและใช้ความรู ้ การสร้างองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้องค์การประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน

169

จิราวรรณ บุญศรี วงษ์, “องค์ประกอบความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ,บทคัดย่อ [Online], accessed
8 July 2013. Available from http://www.gotoknow.org/posts/484235
170
ศศกร ไชยคําหาญ, “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2552), บทคัดย่อ.
171
ศันสนีย ์ จะสุ วรรณ์,”การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ” (ภาควิชาการบริ หารการศึกษา,2550), บทคัดย่อ.
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วัฒนธรรมองค์ การ (Organizational culture)
วัฒนธรรมองค์การมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การ และบุคลากรทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นแล้ว ในสังคมฐานความรู ้ ปั จจัยสําคัญในการผลักดันองค์การสู่
ความสําเร็ จ การพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ นับเป็ นเรื่ องสําคัญที่ จะทําให้
องค์การตลอดจนบุคลากรทุกระดับเรี ยนรู ้ ต่อเนื่ องจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์การ ขณะเดี ยวกัน
วัฒนธรรมองค์การ เป็ นกลุ่มของค่านิ ยมหลักและความเชื่อที่บุคลากรในองค์การยึดถือร่ วมกันและ
เข้าใจตรงกัน วัฒนธรรมดังกล่าวมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อองค์การ และผูน้ าํ ในยุคสมัยที่บริ บททาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความต้องการของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมีพลังของหน่วยงานใด ๆ ควรสะท้อนถึงค่านิ ยมและความเชื่อถือ
ของบุคลากรร่ วมกัน
ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ
มีนกั วิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การไว้ดงั นี้
สเชนส์ (Schien) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย สิ่ งที่เป็ นนามธรรม (Intangible
Phenomena) ได้แก่ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ การรับรู ้ ปทัสถาน และแบบแผนของพฤติกรรม
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถมองเห็น (Unseen) หรื อไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable) แต่แสดง
ออกมาเป็ นกิจกรรมต่างๆขององค์การที่สามารถมองเห็นและสังเกตได้ที่พบเห็นทัว่ ไปในองค์การ 172
วัฒนธรรมองค์การสามารถจําแนกออกเป็ นสามระดับโดยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั คือ
1) วัฒนธรรมทางกายภาพ(Artifacts) สามารถรับรู ้จบั ต้องได้จากการมองเห็ นได้ฟังและจาก
ความรู ้ สึ ก ของพนัก งานได้แ ก่ ลัก ษณะทางกายภาพหรื อ ทางวัต ถุ ข ององค์ก าร เช่ น ภาษา
เทคโนโลยี สถาปั ตยกรรม และพิธีการ ที่สงั เกตได้วฒั นธรรมองค์การประเภทนี้ แสดงออกมา
ได้ง่าย แต่เข้าใจยาก พนักงานอาจมีความคลุมเครื อไม่ชดั เจนในความหมายของวัฒนธรรม
เหล่านี้ 2) วัฒนธรรมที่เป็ นค่านิยม (EspousedValues) หรื อสิ่ งที่องค์การกําหนดแล้ว สื่ อสารให้
พนัก งานนํา ไปปฏิ บ ัติ พนัก งานเชื่ อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรกระทํา และรู ้ ถึ ง วิ ธี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรม
วัฒนธรรมองค์การประเภทนี้ นําไปสู่ พฤติกรรมและการทํางานของพนักงาน ได้แก่ กลยุทธ์
เป้ าหมาย ปรัชญาขององค์การ เป็ นต้น 3) วัฒนธรรมที่เป็ นฐานคติ (Basic Assumption) ปรากฎ
ให้เห็นจากพฤติกรรมและการกระทําที่พนักงานใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ และ ปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น ซึ่ งพนักงานแสดงออกโดยไม่รู้สึกตัว (Unconscious)สะท้อนถึงความเชื่อ ความคิดและ
172
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ความรู ้สึกของพนักงาน ที่มีต่อสิ่ งต่างๆ วัฒนธรรมองค์การ มีท้ งั เชิงลึก (Deep) เชิงกว้าง (Broad)
และมีความมัน่ คง (Stable) 173
บาวดิตและบูโน (Bowditch and Buono) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความมัน่ คงและ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว จึงทําให้บุคคลภายนอกองค์การ เข้าใจ
ทัศนคติ และพฤติกรรมขององค์การนั้นๆ ซึ่ งวัฒนธรรมองค์การ สามารถสะท้อนถึงบุคลิกภาพ
ขององค์การ (Organization’s Personality) ได้เป็ นอย่างดี 174
วิ ล เลี ย ม ชัค (Williams
Chuck) กล่ า วว่า วัฒ นธรรมองค์ก าร เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (InternalEnvironment) หรื อสิ่ งที่อยู่ภายในองค์การ และ มี
ผลกระทบต่อพนักงาน การจัดการ และมีความสําคัญ มีอิทธิ พลต่อความคิด ความรู ้สึก และการ
ทํางานของพนักงาน 175
บาร์ นี่ (Barney) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
แก่ องค์ก ารได้ สร้ า งผลดําเนิ น การด้านการเงิ นให้สูงขึ้ น หากเป็ นวัฒนธรรมที่ สร้ างคุ ณ ค่า แก่
องค์การ (Valuable) คือทําให้ยอดขายสู งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรื อเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้องค์การ
นอกจากนี้ ถ้าเป็ นวัฒนธรรมที่หายาก (Rare)หมายถึงมีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติที่ไม่สามารถพบ
เห็นได้ในองค์การอื่นๆ และองค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบวัฒนธรรมนั้นได้อย่างสมบูรณ์
(Imperfectly Imitable) คือไม่สามารถลอกเลียนแบบหรื อไม่สามารถทําให้เหมือนได้เช่นชื่อเสี ยง
ประสบการณ์ที่สงั่ สมมายาวนานเป็ นต้น 176
บายเทนดิก แฟรกซ์ ( Buytendijk Frank ) กล่าวถึงที่มาของวัฒนธรรมองค์การ สามารถ
จําแนกออกเป็ นสองปั จจัยหลัก ได้แก่ปัจจัยแรก คือปั จจัยภายในองค์การ หรื อสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ ประกอบด้วย ผูน้ าํ และ พนักงานในองค์การ ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
หรื อกํา หนดวัฒนธรรมองค์ก ารขึ้ น มา เพื่ อ เป็ นแบบแผนให้พนัก งานนําไปปฏิ บ ัติ แต่ ห าก
พนักงานปฏิบตั ิแล้วไม่สามารถแก้ไขปั ญหา หรื อทําให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้ พนักงานจะ
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สร้างแบบแผนพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมองค์การใหม่ข้ ึนมาแทนวัฒนธรรมเดิม และปั จจัยที่สอง
คือปั จจัยภายนอก หรื อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่นลูกค้าคู่แข่งขัน รัฐบาล เทคโนโลยี
ลักษณะทางสังคม ตลอดจน ภาวะเศรษฐกิ จ เป็ นต้น ปั จจัยภายนอกนี้ มีผลต่อวัฒนธรรม
องค์การอย่างมาก เนื่ องจากปั จจุบนั องค์การต้องเผชิญภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น และต้องการ
ได้เปรี ยบการแข่งขัน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การจะอยู่รอดได้
ต้องดําเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่รวดเร็ ว (Speed to Market) ริ เริ่ มสร้างสรรค์สินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประหยัดต้นทุน (Cost - Effective) และปรับตัวอย่างรวดเร็ วจึงจําเป็ นต้องมี
วัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดวัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับปั จจัยดังกล่าว 177
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การอาจจําแนกเป็ นวัฒนธรรมหลักซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่รับรู ้
ยอมรับ และเข้าใจร่ วมกัน และวัฒนธรรมย่อยซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลย่อยในหน่ วยงาน
ย่อยขององค์การ รั บรู ้ ยอมรั บ และเข้าใจร่ วมกัน หรื ออาจจําแนกเป็ นวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง และ
วัฒนธรรมที่อ่อนแอ จากการศึกษาสามารถแบ่งวัฒนธรรมองค์การเป็ น 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 จําแนกได้เป็ นวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยดังนี้
1. วัฒนธรรมหลัก (Dominant Culture) จะเป็ นลักษณะของคนในองค์การโดยรวมซึ่งจะ
เห็นได้จากค่านิ ยมหลักขององค์การนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้ จะเป็ นวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่ที่
รับรู ้และยอมรับ ตลอดจนเข้าใจร่ วมกัน
2. วัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะเป็ นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน หรื อพื้นที่งาน
ซึ่งในองค์การหนึ่ง ๆ ที่มีหลายกลุ่มงานหรื อแผนกงานก็จะมีวฒั นธรรมย่อย ๆ หลายแบบได้
การมีวฒั นธรรมย่อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การหรื อไม่น้ นั อยูก่ บั ว่าวัฒนธรรมย่อย
นั้น ๆ เห็ นพ้องต้องกันกับความเชื่ อที่เป็ นสมมติฐานพื้นฐานและค่านิ ยมหลักขององค์การ แต่ถา้
วัฒนธรรมย่อยไม่เห็ นพ้องกับพฤติกรรมหรื อวิธีการ องค์การก็อาจจะได้ประโยชน์จากความคิด
สร้างสรรค์และความแตกต่างในความคิดดังกล่าวได้
มติที่ 2 จําแนกได้เป็ นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและวัฒนธรรมที่อ่อนแอ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ระดับ
ของการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus หรื อ Agreement) การยึดเหนี่ ยวกัน (Cohesiveness) และการ
ผูกพัน (Commitment) ของสมาชิกต่อวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ
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1.วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (Strong Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีน้ าํ หนักมาก คนเห็นพ้อง
ต้องกันและยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม
ได้มาก และทําให้สมาชิ กขององค์การมีแรงยึดเหนี่ ยวกันสู ง มีความจงรั กภักดี และผูกพันต่อ
องค์การมาก ในองค์การทางการทหารหรื อในองค์การของชาวเกาหลี และญี่ปุ่นจะมีวฒ
ั นธรรม
องค์การที่มีน้ าํ หนักและมีความเข้มแข็งมากกว่าองค์การแบบตะวันตกซึ่ งเน้นปั จเจกบุคคลอันเป็ น
ผลมาจากการได้รับอิทธิพล จากวัฒนธรรมประจําชาตินนั่ เอง 178
โดยทัว่ ไปจะพบว่า วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะทําให้สมาชิกยึดมัน่ ต่อเป้ าหมายขององค์การ
สร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิ ก แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า องค์การมักจะยึดถือวัฒนธรรมดังกล่าวและ
มุ่งเน้นสิ่ งแวดล้อมภายในองค์การเป็ นสําคัญ ตลอดจนมีความเป็ นระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์การนั้น ๆ มีผลประกอบการทางการเงิ นที่ประสบความสําเร็ จ และถ้า
องค์การต้องการเปลี่ยนแปลงก็มกั จะเปลี่ยนได้ยาก
2.วัฒนธรรมที่อ่อนแอ (Weak Culture) จะเป็ นวัฒนธรรมที่คนอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกัน
มากและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แลไม่ค่อยมีน้ าํ หนักต่อสมาชิ กเท่าไรนัก ซึ่ งปรากฏในองค์การที่เพิ่ง
ก่อตั้งหรื อองค์กรที่มีอายไม่ยาวนัก วัฒนธรรมองค์การจึงอาจยังไม่มีน้ าํ หนักต่อสมาชกมากเท่าใด
นัดหรื ออาจจะเกิดขึ้นในองค์การที่ผนู ้ าํ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมขององค์การมากนักหรื อ
เนื่ องจากองค์ก ารเปิ ดรั บการเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ จากสภาพแวดล้อมากและให้ความสําคัญกับ
สิ่ งแวดล้อมภายนอกมาก 179
ประเภทของวัฒนธรรม
ค่านิ ยมที่ ดีขององค์การควรมุ่งที่ความมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ ําที่ สามารถจัดความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมที่เป็ นวัฒนธรรม (Cultural Values) กลยุทธ์ขององค์การ (Organizational Strategy)
และบริ บทแวดล้อมภายนอก (External Environment) ได้ดี ย่อมเกื้อหนุนส่ งผลดีกบั การดําเนิ นงาน
ขององค์การ ผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์การ ด้วยการ
กระตุน้ บุคลากรและครู กล้าทดลองคิดทําในสิ่ งใหม่ และเน้นการให้รางวัลผลตอบแทนแก่ผทู ้ ี่ริเริ่ ม
สร้างสรรค์เป็ นพิเศษ หลายองค์การได้นาํ นโยบายเรื่ องการมอบหมายอํานาจในการตัดสิ นใจแก่
บุคลากร (Employee Empowerment) มาใช้โดยเน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถ
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ตอบสนองได้รวดเร็ วเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว นักวิชาการไก้
แบ่งวัฒนธรรมออกเป็ นดังนี้
1.วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็ จ (Achievement Culture) ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบ
มุ่งผลสําเร็ จ ก็คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนของเป้ าหมายองค์การ ผูน้ าํ มุ่งเห็นผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
เช่ น ตัวเลขนักเรี ยนเพิ่มขึ้น ผลดําเนิ นการมี กาํ ไร หรื อมีเปอร์ เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาด (Market
Share) สู งขึ้น เป็ นต้น องค์การมุ่งให้บริ การผูใ้ ช้บริ การพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก
แต่ไม่เห็ นจําเป็ นที่ จะต้องมี ความยืดหยุ่นและต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วแต่อย่างใด องค์การที่ยึด
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็ จจึงเน้นค่านิ ยมแบบแข่งขันเชิงรุ ก ความสามารถริ เริ่ มของบุคคล และพึง
พอใจต่อการทํางานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุตามเป้ าหมาย ค่านิ ยมที่มุ่งการเอาชนะจึงเป็ น
เสมื อนกาวเชื่ อมทุ ก คนในองค์ก ารเข้าด้ว ยกัน หลายองค์ก ารที่ มีว ฒ
ั นธรรมมุ่ งผลสําเร็ จ จะให้
ความสําคัญการแข่งขัน การเอาชนะบุคลากรที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสู งในขณะที่ผมู ้ ีผลงาน
ตํ่ากว่าเป้ าหมายก็จะถูกออกจากงาน
2.วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ (Clan Culture) วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ ให้ความสําคัญของ
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในองค์การเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วจากภายนอก วัฒนธรรมแบบเครื อญาติ เป็ นวัฒนธรรมที่เน้นความต้องการของ
บุคลากรมากกว่าวัฒนธรรมแบบอื่น ดังนั้น องค์การจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันทํางาน
คล้ายอยู่ในครอบครั วเดี ยวกัน ผูน้ าํ มุ่งเน้นเรื่ องความร่ วมมือ การให้ความเอาใจใส่ เอื้ ออาทรทั้ง
บุคลากรและผูใ้ ช้บริ การ โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู ้สึกแตกต่างกันทางสถานภาพ ผูน้ าํ จะ
ยึดมัน่ ในการให้ความเป็ นธรรมและการปฏิบตั ิตามคํามัน่ สัญญาอย่างเคร่ งครัดมีบางองค์การที่ยึด
วัฒนธรรมแบบนี้ แล้วประสบความสําเร็ จ เช่น SAS Institute ในสหรัฐฯที่ให้ความสําคัญสู งต่อ
ค่านิยมการดูแลเอาใจใส่ ต่อความเป็ นอยูแ่ ละความต้องการของบุคลากรเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลงาน บุ
คากรจะได้รับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตส่ วนตัวได้อย่างสมดุลมากกว่าการทํางานเพิ่มชัว่ โมง
ขึ้นหรื อทํางานหนักเกินไป หรื อมีจิตใจมุ่งแข่งขันกัน นอกจากนี้ ยงั เน้นเรื่ องความเสมอภาค ความ
เป็ นธรรม และความร่ วมมือพบว่า บุคลากรขององค์การดังกล่าวให้ความร่ วมมือและใส่ ใจต่อเพื่อน
ร่ ว มงานและองค์ก ารยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ อ งค์ก ารสามารถปรั บ ตัว พร้ อ มต่ อ การแข่ ง ขัน และการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี
3. วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญต่อ
ภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงว่าในการดําเนิ นการเพื่อให้เกิดความมัน่ คง วัฒนธรรมแบบ
ราชการจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็ นเหตุผลความมีระเบียบของการทํางานมุ่งเน้นเรื่ องให้ยดึ และ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็ จขององค์การเกิ ดจากความสามารถใน
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การบูรณาการและความมีประสิ ทธิ ภาพ ในโลกปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเช่ นนี้ มี
องค์ก ารน้อยมากที่ สามารถดําเนิ น งานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่ มนั่ คง ผูน้ ําส่ วนใหญ่ จึ งพยายาม
หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ เนื่องจากต้องการมีความยืดหยุน่ คล่องตัวมากขึ้นนัน่ เอง 180
นอกจากนี้มีนกั วิชาการได้กาํ หนดคุณลักษณะ ของวัฒนธรรมองค์การ ขึ้นมาเพื่อสะดวก
ต่อการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ โดยสรุ ปได้เป็ น 4 รู ปแบบได้แก่
1 วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Clan Culture) หรื อวัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว
(Family) หรื อวัฒนธรรมแบบสโมสรหรื อเทพซี อุส คือวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญแก่พนักงาน
(Person) มากกว่างาน (Task) องค์การเปรี ยบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร ทํา
หน้าที่ เสมือนบิ ดาหรื อมารดา ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ มและอํานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา อํานาจ และการสั่งการ ขึ้นอยู่กบั คนเพียงไม่กี่คนพนักงานทํางาน
ด้วยความจงรักภักดี หรื อทํางานตามธรรมเนี ยมประเพณี ในขณะเดียวกันมีความผูกพันกันสู ง
ให้ความสําคัญแก่ผลกําไรระยะยาว พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว
และใช้หลักศีลธรรม ความสําเร็ จขององค์การพิจารณาจากความใส่ ใจต่อลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้องกับ
องค์การ (Stakeholders) การทํางานจึงมีลาํ ดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) แบ่งแยกงานเป็ น
หน่วยๆหรื อแยกการผลิตสิ นค้าออกอย่างชัดเจน แบ่งหน้าที่การทํางานจากศูนย์กลางมุ่งเน้นทํางาน
เป็ นทีม มีส่วนร่ วม และความเป็ นเอกฉันท์ (Consensus)วัฒนธรรมองค์การเช่นนี้ มีกระบวนการ
ทํางานแบบระบบราชการบ้างเล็กน้อย ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ยากไม่ค่อยเกิ ด
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากนัก รวมอํานาจแต่เป็ นทางการน้อย กฎระเบียบไม่มากนัก มุ่งเน้น
การตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว แต่ให้ความสําคัญแก่ผูม้ ีอาํ นาจ ซึ่ งอํานาจมาจากการควบคุมทรัพยากร
หรื อปั จจัยการผลิต ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการปฏิบตั ิงาน ความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของ
ผูม้ ีอาํ นาจมากกว่าผลงาน แต่พนักงานไว้วางใจซึ่งกันและ ผูกพันฉันท์พี่นอ้ ง ให้คุณค่าแก่บุคคล
เห็นว่าเป็ นทรัพย์สินที่มีคุณค่าองค์การจึงมีความอบอุ่น (Warm) ใกล้ชิดสนิ ทสนมกัน (Intimate)
และมีมิตรภาพต่อกัน (Friendly) 181
2 วัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) หรื อวัฒนธรรมองค์การแบบหอไอเฟล
(Eiffel Tower)หรื อวัฒนธรรมมุ่งเน้นตําแหน่งหรื อแบบเทพอพอลโล มีที่มาจากแนวคิดของ Weber
รวมทั้งแนวคิดของ Taylor and Ford คือ องค์การมีโครงสร้างหลายระดับ กระบวนการทํางานมี
180

เรื่ องเดียวกัน,240-243.
Cameron, Kim S. and Quinn, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational
Culture: Based on The Competing Values Framework. Reading Mass: Addison-Wesley. 1999),
181
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หลายขั้นตอน เป็ นทางการสู ง กฎระเบียบมีจาํ นวนมาก งานที่ทาํ เป็ นงานประจํา (Rountine) เพื่อ
ป้ องกันความผิดพลาดรวมทั้งควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน ผูน้ าํ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน
และผูจ้ ดั องค์การ (Coordinators and Organizers)ที่มีประสิ ทธิ ภาพ พยายามให้การดําเนิ นงาน
ราบรื่ นทุกสถานการณ์ กําหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็ นทางการ แบ่งงานกันทําตามความ
ชํานาญเฉพาะด้าน ให้ความสําคัญแก่ความมัน่ คง และผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ
ทํางานทันเวลาที่กาํ หนด บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป ความสําเร็ จวัดจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และต้นทุนที่ต่าํ เห็นว่าบุคลากรเป็ นจักรกล หรื อปั จจัยหนึ่ งขององค์การ
มุ่งความมัน่ คงในการจ้างงาน และ ความสามารถคาดการณ์ พฤติ กรรมได้ ส่ วนพนักงาน
ปฏิบตั ิงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา
ให้ความสําคัญแก่การสั่งการ และ การควบคุม ดูแล อํานาจมาจากตําแหน่งและสถานภาพใน
องค์ก าร วัฒ นธรรมองค์ก ารเช่ น นี้ ให้ค วามสํา คัญ แก่ ค วามมั่น คง การคาดการณ์ ได้ค วาม
ปลอดภัยงานประจําและความเชื่อถือ ได้มุ่งเน้นลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) และงาน
(Task) เป็ นสําคัญรวมอํานาจและเป็ นทางการสูง องค์การจึงขาดความยืดหยุน่ (Inflexible)ดําเนินงาน
ล่าช้า ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยาก และไม่นิยมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรื อละเลยเพิกเฉย
ต่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมเช่นนี้เหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่
3 วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (Adhocracy Culture) (Cameronand Quinn, 1999;
Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) หรื อวัฒนธรรมมุ่งเน้นภารกิจหรื อแบบเทพเอธี น่า
(Handy, 1991) ให้ความสําคัญแก่การเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับเปลี่ยนตลอดเวลามีความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial) และริ เริ่ มสร้างสรรค์ผนู ้ าํ องค์การกล้าเสี่ ยงและให้ความสําคัญแก่
นวัตกรรมพนักงานผูกพันกันด้วยการทดลอง (Experiment) และสร้างสิ่ งใหม่ๆแก่องค์การรวมทั้ง
แก้ปัญหาต่างๆให้ภารกิ จสําเร็ จลุล่วงนิ ยมความนําสมัยการเติบโตระยะยาวและค้นหาทรัพยากร
ใหม่ๆความสําเร็ จขององค์การอยู่ที่ความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน(Unique) ผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ
แก้ไขปั ญหาได้ถูกต้องต้องการเป็ นผูน้ าํ ในสิ นค้าและบริ การกระตุน้ ให้พนักงานแต่ละคนคิดริ เริ่ ม
(Initiative) และมีอิสระ (Freedom) ในการทํางานเสนอสิ่ งใหม่ๆที่เป็ นประโยชน์แก่องค์การรวมทั้ง
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งองค์ก ารมี ล ัก ษณะเป็ นเครื อ ข่ า ยมี โ ครงสร้ า งอย่ า งหลวมๆแบบแมทริ ก
(MatrixStructure) ทํางานเป็ นทีมยืดหยุ่นให้อิสระแก่พนักงานให้อาํ นาจและเป็ นทางการน้อย
องค์ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ตามสภาพแวดล้อ มภายนอกและกํา หนดวิ ธี ก ารทํา งานให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย
4 วัฒนธรรมการตลาด (Market Culture) หรื อวัฒนธรรมทํางานหนักและสนุ กสนาน
(Work Hard and Play Hard) หรื อวัฒนธรรมองค์การแบบจรวดนําวิถี (Guided Missile) หรื อ
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วัฒนธรรมมุ่งเน้นบุคคลหรื อแบบเทพดิ โอซี อุส เชื่ อว่าพนักงานสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตน
ต้องการได้และทําให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้จึงให้ความสําคัญแก่ผลลัพธ์จากการทํางานพนักงาน
แข่ ง ขัน กัน เพื่ อ ทํา งานให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายหรื อ ประสบผลสํา เร็ จ โดยผูน้ ํา เป็ นผูข้ ับ เคลื่ อ นหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ (Producers) และเป็ นคู่แข่งขัน(Competitors) ต้องการและมุ่งมัน่ จะประสบชัยชนะ
ความผูกพันของพนักงานในองค์การอยู่ที่ชัยชนะชื่ อเสี ยงและความสําเร็ จผลการดําเนิ นงานให้
ความสําคัญแก่การแข่งขันและบรรลุเป้ าหมายที่สามารถวัดได้ในรู ปส่ วนแบ่งการตลาดค้นหาตลาด
ใหม่เป็ นผูน้ าํ ด้านราคาและการตลาดเป็ นต้นหรื อกล่าวได้ว่าให้ความสําคัญต่อการขาย (Sales Orientation) นอกจากนี้ ยงั กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันและให้รางวัลตอบแทนเมื่อทํางานสําเร็ จแต่ให้
ความสําคัญแก่ ปริ มาณมากกว่า คุ ณ ภาพให้อาํ นาจแต่ เป็ นทางการสู งมี ความเป็ นประชาธิ ปไตย
มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเป็ นหลักความสัมพันธ์ภายในองค์การเป็ นไปตาม
หลักเหตุผล(Rational Considerations) ให้ความสําคัญต่อการบรรลุเป้ าหมายและประสิ ทธิ ผล
(Achievementand Effectiveness) มากกว่าอํานาจหน้าที่กระบวนการหรื อตัวบุคคลแก้ไขปัญหาให้
ประสบผลสํ า เร็ จ ถึ ง แม้ว ัฒ นธรรมดัง กล่ า วนี้ ให้ ค วามสํา คัญ แก่ ง านแต่ ยื ด หยุ่น และมี พ ลวัต ร
(Dynamism)ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีพนักงานที่มีความรู ้หรื อความเชี่ยวชาญจะมีอาํ นาจและ
อิสระมากพนักงานผูกพันต่องานจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) และจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance)งานวิจยั จํานวนไม่นอ้ ยนํามิติหรื อลักษณะทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นไปศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลองค์การซึ่งก็
พบว่าวัฒนธรรมแต่ละมิติต่างก็สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลองค์การแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
บริ บทขององค์การที่ศึกษาแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าวัฒนธรรมมิติใดส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ
มากที่สุด 182 ขณะเดียวกัน ยีนไวเซี ยส และไวครุ ไนตี้ (Ginevicius and Vaitkunaite) ได้รวบรวม
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ ได้ 25 มิติหรื อลักษณะ ได้แก่ 1) การสื่ อสาร (Communication) 2)
รู ปแบบการจัดการ (Management Style) 3)ระบบการให้รางวัลและการจูงใจ (Reward and Incentive
System) เ4) การตัดสิ นใจ (Decision Making) 5) กลยุทธ์และเป้ าหมาย (Strategy and Goals) 6) การ
ร่ วมมือ(Cooperation/Collaboration) 7) การประสานงานและบูรณาการ (Cooperation and
Intergration) 8) สร้างนวัตกรรม (Innovations) เช่นนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงกล้าเสี่ ยง 9)
การปรับตัว (Adaptation) 10) การเรี ยนรู ้ (Learning) 11)กฎระเบียบค่านิ ยมและบรรทัดฐาน 12)
โครงสร้างองค์การ13) พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก (Behavior with Subjects
of External Environment) 14) บรรยากาศองค์การ (Climate) 15) กลไกการควบคุม (Mechanism of
182

เรื่ องเดียวกัน.
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Control) 16) การมีส่วนร่ วม (Involvement) 17) การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร (Transmission of
Information) 18) ใส่ ใจต่อพนักงาน (Concern for Employees)19) ข้อตกลงร่ วมกัน (Agreement)
20) ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน (Degree ofEmployees’ Responsibility and Freedom)
21) การให้อาํ นาจ (Empowerment)22) ระบบการคัดเลือกพนักงาน (System ofSelection of
Employees) 23) มีวิสยั ทัศน์ (Vision) 24) มีพนั ธกิจ (Mission) 25) นโยบายขององค์การ (Politics of
Enterprise) 183 พัชสิ รี ชมภูคาํ เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การที่ได้รับความสนใจในปั จจุบนั ได้แก่ 1)
วัฒนธรรมให้ความสําคัญแก่ นวัตกรรม(Innovative Organizational Culture) 2) วัฒนธรรมมุ่งเน้น
ให้บริ การ(Service Oriented Organizational Culture) ที่มีคุณภาพ 3) วัฒนธรรมความปลอดภัย
(Safety Organization Culture) 184
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย 4 ระยะได้แก่
ระยะที่ 1 การกํา หนดค่ า นิ ย มองค์ก าร คื อ การวิ เ คราะห์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และลง
ฉันทานุมตั ิกาํ หนดค่านิยมองค์การเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการและเป็ นวิถีแห่งองค์การ
ระยะที่ 2 การสื่ อสารค่านิยมองค์การ คือ การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารให้บุคลากรและผู ้
มีส่วนได้เสี ยขององค์การรับทราบ
ระยะที่ 3 การเสริ มแรง ได้แก่ การพัฒนาและปรับวิถีบุคคลและค่านิยมองค์การให้ไปใน
วิถีเดียวกัน สามารถทําได้โดยการอบรม พัฒนา กิจกรรม ประโยชน์ตอบแทน และการสร้างความ
ภาคภูมิใจ
ระยะที่ 4 การรักษาความต่อเนื่ อง คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมองค์การ อาจทําได้โดยการ
สื่ อสาร กิจกรรม และการสร้างความภูมิใจในวิถีองค์การอย่างต่อเนื่อง 185

183

Ginevicius, Romualdas and Vaitkunaite, Vida. Analysis of Organizational Culture
Dimensions Impacting Performance. Journal of Business Economics and Management. 4:
2006),201-211.
184
พัชสิ รี ชมภูคา. องค์การและการจัดการ.( กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.2552),59-60.
185
จอมพงศ์ มงคลวนิช การบริ หารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา ( กรุ งเทพ .
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน,.2555),252.
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ความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมองค์การ กับ ประสิ ทธิผลองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิ พล ต่อพนักงาน และ กระบวนการทํางานขององค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง(Strong Organizational Culture) สามารถควบคุม
พฤติกรรมขององค์การได้ (Organizational Behavior) เป็ นตัวกําหนดว่าพนักงานต้องทําอะไร คิด
และทําในแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมขององค์การ 186 หรื อกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ มีผล
ต่อพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การอุทิศตนเสี ยสละให้แก่องค์การ ทํางานร่ วมกัน ตัดสิ นใจ
สื่ อสาร ผูกพันกับองค์การ เป็ นต้น และพฤติกรรมเหล่านี้ ของพนักงาน มีผลการปฏิบตั ิงานของ
องค์การ ตามแนวคิด “The Behavioral Perspective” ซึ่งWright, Smart and McMahan เห็นว่า
พฤติกรรมของพนักงานเป็ นสื่ อกลางสําคัญนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ องค์การ จึ ง
ดําเนิ นวิธีการต่างๆเกี่ยวกับพนักงาน (Various Employment Practice) เพื่อควบคุมและทําให้
พนักงานมีทศั นคติ และ พฤติกรรมตามที่องค์การต้องการ เนื่องจากทัศนคติ และ พฤติกรรม
มีผลต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันแก่องค์การ ดังนั้นองค์การ
จึงกําหนดวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้พนักงานมีแนวทางสําหรับนําไปปฏิบตั ิ ตลอดจนให้ขอ้ มูล
ย้อ นกลับ ไม่ ว่า จะเป็ นผลทางบวก เช่ น ให้ก ารยอมรั บ ชมเชย ยกย่อง หรื อ ให้ผลทางลบแก่
พนักงาน เช่ นตําหนิ ไม่สมาคมด้วย เพื่อให้พนักงานมีพฤติ กรรมดังที่องค์การต้องการ อย่าง
สมํ่า เสมอในขณะเดี ย วกัน ก็ล ะเว้น พฤติ ก รรมที่ องค์ก ารไม่ ปรารถนา ฉะนั้น องค์ก ารต้อ งใช้
ประโยชน์และควบคุมทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์การ เนื่ องจาก
พฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อประสิ ทธิผลขององค์การ 187
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิผลองค์การ
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลต่อพนักงานและกระบวนการทํางานขององค์การโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง(Strong Organizational Culture) สามารถควบคุมพฤติกรรม
ขององค์การได้ เป็ นตัวกําหนดว่าพนักงานต้องทําอะไร คิดและทําไปในแนวทางเดียวกันกับ
องค์การ
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Greenberg, Jerald and Baron, Robert A. Behavior in Organization Understanding and
Managing the Human Side of Work.8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 2003), 526.
187
Wright, Patrick M.; Smart, D. L. and McMahan. Match Between Human Resources
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กรี นเบอร์ กและบารอน (Greenberg and Baron)กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานเช่นอุทิศตนเสี ยสละให้แก่องค์การทํางานร่ วมกันตัดสิ นใจสื่ อสารผูกพันกับ
องค์การเป็ นต้น และพฤติกรรมเหล่านี้ ของพนักงานมีต่อผลการปฏิบตั ิงานขององค์การตามแนวคิด
“The Behavioral Perspective” ซึ่ งWright, Smart and McMahan (1995) เห็นว่าพฤติกรรมของ
พนักงานเป็ นสื่ อกลางสําคัญนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การองค์การจึงดําเนิ นวิธีการต่างๆ
เกี่ยวกับพนักงาน เพื่อควบคุมและทําให้พนักงานมีทศั นคติและพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการ
เนื่ องจากทัศนคติ และพฤติ กรรมมีผลต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันแก่องค์การดังนั้นองค์การจึงกําหนดวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้พนักงานมีแนวทางสําหรับ
นําไปปฏิบตั ิตลอดจนให้ขอ้ มูลย้อนกลับไม่ว่าจะเป็ นผลทางบวกเช่นให้การยอมรับชมเชยยกย่อง
หรื อให้ผลทางลบแก่พนักงานเช่นตําหนิ ไม่สมาคมด้วยเพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมดังที่องค์การ
ต้องการอย่างสมํ่าเสมอในขณะเดียวกันก็ละเว้นพฤติกรรมที่องค์การไม่ปรารถนาฉะนั้นองค์การ
ต้องใช้ประโยชน์และควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์การเนื่ องจาก
พฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ มีการศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบตั ิงานหรื อประสิ ทธิ ผลขององค์การมาเป็ นเวลานานแล้วนับตั้งแต่
360 ปี ก่อนคริ สตกาล 188
นอกจากนี้ นักวิชาการในทศวรรษที่ 21 ก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั
ผลการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง (Strong) และเป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง กรี นเบอร์กและบารอน( Greenberg and Barton ) กล่าวถึงงานวิจยั ในบริ ษทั ผลิตสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคแห่ งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กาในต้นทศวรรษที่ 20 มีอตั ราการเข้าออกของพนักงานสู ง
และยอดขายสิ นค้าคงที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั จึงสร้างวัฒนธรรมองค์การใหม่ที่แตกต่างจาก
เดิมเพื่อให้พนักงานมีค่านิยม 10 ประการคือซื่ อสัตย์มีความเป็ นเจ้าของไว้วางใจกันให้ความสําคัญ
แก่ลูกค้าผูกพันต่อองค์การสนุกสนานสร้างนวัตกรรมรวดเร็ วและเร่ งรี บทํางานเป็ นทีมและนับตั้งแต่
ปี 1998 ที่พนักงานมีวฒั นธรรมองค์การดังกล่าวจนถึงปี 2001 พบว่ายอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
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83 และผลกําไรสู งขึ้นถึงร้อยละ 336 รวมทั้งอัตราเข้าออกของพนักงานลดน้อยลงและสามารถควบ
รวมกิจการกับบริ ษทั อื่นๆได้ง่ายอีกด้วย 189
เทสลุกซ์(Tesluk et al) มีงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ผลองค์การโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลประกอบการทางการเงิน (Finance) เนื่ องจากวัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ งผล
ต่อผลลัพธ์องค์การ (Organizational Outcomes) หรื อความสําเร็ จขององค์การโดยมีวฒั นธรรม
องค์การอํานวยความสะดวกให้190
สรุ ปวัฒนธรรมองค์การเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ ไปสู่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การเนื่ องจากเป็ น
กลไกที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานและพฤติกรรมของพนักงานเป็ นสื่ อกลางนําไปสู่
ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การแต่วฒ
ั นธรรมที่ จะมี ผลต่อผลการปฏิบตั ิงานขององค์การต้องเป็ น
วัฒนธรรมที่แกร่ ง คือเป็ นค่านิ ยมหรื อความเชื่ อที่พนักงานมีร่วมกันพนักงานส่ วนใหญ่ให้การ
ยอมรับและยึดเหนี่ยวในค่านิยมและความเชื่อนั้นรวมทั้งเป็ นค่านิ ยมที่สัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ที่องค์การต้องการอีกด้วย
ลักษณะของผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มีต่อการบริ หาร
ไพบูลย์ ช่ างเรี ยน ได้แสดงทัศนะถึงลักษณะของผลกระทบทาง ด้านของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการบริ หาร ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ 4 ลักษณะด้วยกัน คือ
1) ผลกระทบด้านวัฒนธรรมในด้านความคิดในการบริ หาร เป็ นลักษณะการ
พิจารณาวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ที่เข้ามาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความคิดและการตัดสิ นใจ
ในการบริ หาร ซึ่ งอาจเป็ นวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี หรื ออื่นๆ
สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้ เข้ามามีผลต่อการตัดสิ นใจในการบริ หารอยู่ไม่น้อย นักบริ หารในระยะหลัง
ได้ช้ ีให้เห็นแล้วว่า การบริ หาร คือ กระบวนการตัดสิ นใจ (Decision–Making Process) คือมอง
การปฏิ บตั ิงานของทุกคนเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจในการเลื อกวิธีปฏิบตั ิ ซึ่ งมีอยู่หลายวิธี และ
เลือกวิธีใด วิธีหนึ่ ง เนื่ องมาจากอิทธิ พลบางสิ่ งบางอย่างที่มีต่อการตัดสิ นใจ ลักษณะการตัดสิ นใจ
189
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มี 2 ประเภทจะเลือกตัดสิ นใจประเภทใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลที่อยูเ่ หนือการตัดสิ นใจ ซึ่งอาจแยก
พิจารณาได้ ดังนี้คือ
(1) การตัดสิ นใจตามข้อเท็จจริ ง(Factual Judgement) การตัดสิ นใจประเภทนี้
ขึ้นอยูก่ บั รากฐานข้อเท็จจริ ง (Factual Promises) กล่าวคือ เป็ นการตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยู่กบั ข้อมูลที่
แน่ นอนและถูกบังคับโดย กฎระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิงานและเทคนิ คที่ได้รับการอบรมมาก่อน
ตลอดจน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ หรื อ
บุคลากร ด้านเทคนิ คต่างๆ หรื อการพิมพ์จดหมายเสมือนการพิมพ์ดว้ ยแบบฟอร์ มที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จํากัดในเรื่ องกรอบต่างๆ ที่องค์การกําหนดขึ้น เพราะการจัดองค์การย่อมเป็ น
การกําหนด บทบาท หน้าที่ของบุคคลในองค์การเอง บทบาทหรื อกรอบที่องค์การกําหนดขึ้นย่อม
จํากัดการตัดสิ นใจของคนในองค์การให้อยูใ่ นกรอบของบทบาทเหนืออํานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่
(2) การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่านิ ยม(Value Judgement) เป็ นการตัดสิ นใจ
ที่นอกเหนื อไปจากการตัดสิ นใจประเภทแรก กล่าวคือ ในทางปฏิบตั ิน้ นั แม้ว่าจะมีการกําหนด
บทบาท หน้าที่แล้วก็ตาม แต่การตัดสิ นใจของบุคคลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิทธิ พล
ของสิ่ งอื่นๆ เช่น ความเกรงใจ ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็ นญาติ หรื อเพื่อน ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องของ
วัฒนธรรมไม่ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์ไว้ในองค์การ แต่อยูท่ ี่ค่านิยมและความคิดเห็น ส่ วนตัวของผูน้ ้ นั
ด้วย
2) ผลกระทบของวัฒนธรรมในด้านการปฏิบตั ิ และพฤติกรรมในการบริ หาร
วัฒนธรรม นอกจากจะมีอิทธิ พลต่อความคิดความเชื่อถือแล้ว ยังมีอิทธิ พลต่อการประพฤติ ปฏิบตั ิ
ของคนอีกด้วย
นัน่ คือความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น มีผลทําให้
เกิดความแตกต่างในพฤติกรรม การประพฤติปฏิบตั ิในการบริ หาร ทั้งนี้ เพราะการบริ หารเป็ น
การแสดงออกอย่างหนึ่ งของคนในวัฒนธรรมหนึ่ งๆ ซึ่ งปกติคนจะไม่รู้สึกตัวในการแสดงออก
ซึ่ งวัฒนธรรม เพราะได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่เกิด จึงเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดาจนพบคนที่มีวฒั นธรรม
ไม่เหมือนกับเรา มีการประพฤติปฏิบตั ิไม่เหมือนกับเราแสดงให้เห็นว่า การที่เราจะคิด ตัดสิ นใจ
และประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้น มักจะอยู่ใต้อิทธิ พลของวัฒนธรรมของตน เช่น การปฏิบตั ิ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชา
ผูม้ ีอาํ นาจกับผูไ้ ม่มีอาํ นาจ มักจะเป็ นไปตามลักษณะ
ที่ สัมพัน ธ์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนที่ ในสัง คมที่ ระบบอาวุโสยังมี อิทธิ พลอยู่หรื อมี
ความสงสาร เกรงอก เกรงใจจะเป็ นสาเหตุของการตัดสิ นใจที่กระทําไปไม่สอดคล้องกับเหตุผล
ของการบริ หาร นอกจากนี้ ยงั มีการอบรม สั่งสอนจาก พ่อ แม่ ครู และได้รับมาจากแหล่งต่างๆ
ในสั ง คมที่ ไ ด้รั บ การถ่ า ยทอดมาอย่า งไม่ รู้ สึ ก ตัว เหล่ า นี้ จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ
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ในลักษณะต่างๆ เช่น การเคารพ เชื่อฟังผูใ้ หญ่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การแสดงความคิดเห็น
เป็ นต้น
3)
ผลกระทบของวัฒนธรรมทางด้านระบบหรื อโครงสร้ างทางการบริ หาร
นอกจากวัฒนธรรมจะมีอิทธิ พลทางด้านความคิด การตัดสิ นใจ การประพฤติปฏิบตั ิของคน
ในการบริ หารงานแล้ว วัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนี้ มีผลทําให้เกิ ดความแตกต่าง
ในระบบบริ หารตลอดจนโครงสร้างของการบริ หาร ผลที่เกิดขึ้นนี้ คือ หลักและเทคนิ ค
การบริ หารการปกครอง ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่ งอาจจะไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมหนึ่ ง
อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรื อดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ ทั้งๆ ที่รูปแบบและ
หลักการยังคงเหมือนเดิมหรื อในบางกรณี หลักหรื อทฤษฎีในการบริ หารอาจใช้ไม่ได้ผลเลย เป็ นต้น
ว่า ในระบบการบริ หารงานบุคคลซึ่งยอมรับกันว่า ระบบคุณธรรม (ระบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
ตามความรู ้ความสามารถ หรื อ Merit system เป็ นหลักการที่ดีที่จะส่ งเสริ มให้คนทํางานโดยยึด
ความรู ้ ความสามารถ หลักความยุติธรรมและความเสมอภาคให้กบั คนในสังคม ในโอกาส
เข้าทํางาน แต่เมื่อนําระบบดังกล่าวมาใช้กบั วัฒนธรรมหนึ่ งจะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
อิทธิ พลของวัฒนธรรมในสังคมนั้นว่าจะส่ งเสริ มระบบคุณธรรมหรื อไม่เพียงใด เช่น สังคม
ที่มีความเกรงอกเกรงใจกัน มีการชอบใช้อิทธิ พลอํานาจอันเป็ นการส่ งเสริ มเกี่ ยวกับอภิสิทธิ์
ส่ วนตัว เมื่อนําระบบคุ ณธรรมมาใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทํางานอาจไม่ได้ผล เพราะอาจจะ
รับบุคคลที่เป็ นญาติหรื อผูม้ ีอาํ นาจฝากมา เป็ นต้น
4)
ผลกระทบของวัฒนธรรมทางด้านเครื่ องมือเครื่ องใช้และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ลักษณะเครื่ องมือ เครื่ องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ก็เป็ นการแสดงออกอย่างหนึ่ง
ของวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์มีวฒั นธรรมและมีความสามารถในการเรี ยนรู ้นนั่ เอง
ก็คือสังคมที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกันออกไป การใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีอาจไม่ได้ผลในอีก
สังคมหนึ่ ง ทั้งนี้ เพราะลักษณะของวัฒนธรรมทางความคิดทางการปฏิบตั ิตลอดจนโครงสร้าง
การบริ หารจะมีอิทธิพลต่อเครื่ องมือเครื่ องใช้ ด้วยนัน่ เอง ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิ พลต่อลักษณะ
ทางด้านเครื่ องมือเครื่ องใช้ และเทคโนโลยีต่างๆด้วย เพราะผูท้ ี่ใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้และเทคโนโลยี
ก็คือ คนนัน่ เอง ซึ่ งเขาเหล่านี้ จะมีวฒั นธรรมและค่านิ ยมของตัวเขาเองตลอดเวลา อันมีผลต่อ
ความคิด การประพฤติ ปฏิบตั ิต่างๆ และแสดงออกมาในรู ปแบบต่างๆ 191
วัฒนธรรมองค์การทางการศึกษา
191

41–47.

ไพบูลย์ ช่างเรี ยน วัฒนธรรมกับการบริ หาร. (กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ 2532 ),
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ซาโท่ (Satow) อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์. ได้กล่าวว่าองค์การที่ใช้เหตุผลเชิงค่านิ ยม
(Value – Rational Organization) คือสมาชิกมีความเชื่ออย่างแท้จริ งใน ค่านิ ยมที่องค์การให้
ประโยชน์กบั ตนเอง มีอิสระในโอกาสที่จะประสบความสําเร็ จตามค่านิยมนี้ การอ้างอิงในองค์การ
ขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมหรื อปทัสฐานของความเชื่อตามคุณลักษณะดังกล่าวนี้
ดิลล์ (Dill) อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์ ได้พิจารณาการบริ หารว่ามีความสัมพันธ์กบั
องค์การและยอมรั บทางวัฒนธรรมว่าประกอบด้วยองค์ประกอบที่ มีลกั ษณะเฉพาะ
คือ
มีความเชื่อ พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองค์การ ลักษณะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
ดังนั้น คุณลักษณะอย่างหนึ่งในการบริ หาร คือ การร่ วมใช้ความเชื่อค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออก ลักษณะการทํางานของสมาชิกในองค์การ เป็ นหลักในการประสาน ความเข้าใจ ความ
ผูกพัน ยอมรับเป็ นหน้าที่และสร้างความผูกพันยึดเหนี่ ยวทางสังคมในองค์การ โดยใช้การสื่ อสาร
เป็ นกลไกในการสร้างความเข้าใจร่ วมกันในหมู่คณะ การส่ งผลย้อนกลับ (feedback) ในภารกิจของ
ส่ วนรวม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมการแสดงออก แนวประพฤติปฏิบตั ิ
ของสมาชิกให้เข้ากับระบบขององค์การและสนับสนุนกิจกรรมร่ วมกันระหว่างหมู่คณะ 192
จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์การทางการศึกษา เริ่ มต้นจากสถาบันในอุดมศึกษา คลาร์ค
(Clark, 1970, อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์)ได้ศึกษาเรื่ องราวของเกียรติคุณสถาบัน (Organizational
Saga) โดยศึกษาจากสถาบัน 3 แห่ ง คือ วิทยาลัย Antioch Reed and Swarthmore ใช้ขอ้ มูลจาก
เอกสาร ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของสถาบันร่ วมกับการสัมภาษณ์คณาจารย์เกี่ยวกับการ
สร้ างสรรค์ใ นอดี ตสํา หรั บเรื่ องราวเกี ย รติ คุณ
หมายถึ ง
ความเข้าใจร่ ว มกัน เกี่ ย วกับ
ความสํา เร็ จ เฉพาะเรื่ อ งในกลุ่ ม ที่ จ ัด ตั้ง อย่า งเป็ นทางการ โดยมี ร ากฐานมาจากคุ ณู ป การทาง
ประวัติศาสตร์ ขององค์การ ทําให้เกิดความผูกพัน ยึดเหนี่ ยว ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ผูท้ ี่มีความเชื่อถือ จะจงรักภักดี มีความภาคภูมิใจในองค์การ 193
เคมเมรอนและเอททิงตัน (Cameron and Ettington) อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์. ศึกษา
เรื่ องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การในองค์การทัว่ ไป พบว่ามีการโยงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
192

ซาโท่ (Satow) อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์. วัฒนธรรมองค์การในสถาบันการศึกษา :
การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันศึกษาพยาบาล. (วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริ หารการศึกษา). กรุ งเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539), 30.
193
ดิลล์ (Dill) อ้างถึงในสุ ภทั รา เอื้อวงศ์. วัฒนธรรมองค์การในสถาบันการศึกษา :
การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันศึกษาพยาบาล. (วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริ หารการศึกษา). กรุ งเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539), 30.
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ของวัฒนธรรมองค์การกับการมีประสิ ทธิ ภาพ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวคือ ความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรม (Cultural Strength) และความสอดคล้องทางวัฒนธรรม (Cultural Congruence) มี
ความสัมพันธ์ตรงกับประสิ ทธิภาพขององค์การ เมื่อความเข้มแข็งของวัฒนธรรม หมายถึง การมี
พลังทางวัฒนธรรมที่จะผลักดันให้เกิดมีความเชื่อไปในแนวทางเดียวกัน (Conformity) และความ
สอดคล้องทางวัฒนธรรม (Cultural Congruence) ซึ่ งหมายถึงลักษณะที่ เข้ากันได้และมีลกั ษณะ
เหมือนๆ กันกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและเขาทั้งสองคนได้จาํ แนกประเภทของวัฒนธรรม
องค์การออกเป็ น 4 แบบ คือ แบบครอบครัว (Clan) แบบราชการ (Hierarchy) แบบเฉพาะกิจ
(Adhocracy) และแบบกลไกการตลาด (Market) ซึ่งในแต่ละแบบ จะมีแบบของผูน้ าํ (Leader
Style) ความผูกพันยึดเหนี่ยวในองค์การและลักษณะสําคัญของนโยบายขององค์การจะแตกต่างกัน
ออกไปโดยมีงานวิจยั ยืนยันความสอดคล้องกันทั้ง 4 แบบ 194
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมองค์การ
ซอว์เนอร์ (Sawner) พบว่า ความเข้มแข็งของวัฒนธรรม และการบรรลุเป้ าหมายยังเป็ น
เครื่ องชี้ วดั ที่เชื่ อถือได้การวัดผลการปฏิบตั ิงาน การประสานทีมงาน การบรรลุเป้ าหมายและการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดกับผลการตรวจความพร้อมและความปลอดภัย 195
มาเรส์ (Marais) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ และการปฏิบตั ิการ
ประเมิ น โครงการของหน่ ว ยงาน พบว่า ความสัมพัน ธ์ สูง กับ รู ปแบบบางอย่า งของวัฒ นธรรม
องค์การ เช่ น ความพึงพอใจของลูกค้า คุ ณภาพการให้บริ การ ภาวะผูน้ ําการติ ดต่อสื่ อสาร การ
ตัดสิ นใจ การวางแผน และการกําหนดวิสยั ทัศน์ 196

194

Cameron, K.S. and Ettington. D.R. อ้างถึงใน สุ ภทั รา เอื้อวงศ์. วัฒนธรรมองค์การใน
สถาบันการศึกษา :การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริ หาร
การศึกษา). กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2539),31.
195
Thomas E.Sawner, “An Empirical Investication of the Relationship Between
Organization Culture And Organization Performance in Large Pubilic Sector Organization”
(Dissertation , Ed.D, Human Resource Development, Washington : The George Washington
Unicversity Photocopied, 2000),85-88.
196
Lorraine C. Marais, The Relationship Between Organizational Culture and the
Practice Program Evaluation in Human Service Organizational (Online) Available : : 2606.), DAI
– A 59/07 http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9840039.
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สมจิ น ตนา คุ ้ม ภัย พบว่ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง มี ว ัฒ นธรรมองค์ก ารเชิ ง
ประสิ ทธิ ผล มากกว่า รั ฐวิสาหกิ จที่ มีประสิ ทธิ ผลปานกลางบางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.มุ่ง
ผลสําเร็ จ 2.มุ่งเน้นลูกค้า 3.สร้างนวัตกรรม 4. ให้ความสําคัญแก่ภาวะผูน้ าํ 5.จัดองค์การสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม 6.ทํางานเป็ นที ม 7.จัดการเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่ อสาร 8.ลดการ
ควบคุม 9.มีมาตรฐานจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และ 10.มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์197
สุ นีย ์ เอมดวงดี พบว่า วัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรวัฒนธรรมองค์การที่
เน้นการทํางานเป็ นที ม และวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งผลลัพธ์ของงานจะทําให้การบริ หารจัดการ
องค์การมีประสิ ทธิภาพมากกว่าวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรน้อย 198
บาทหลวงลือชัย จันทร์ โป๊ พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรม องค์การ พันธกิ จและ
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานด้านการจัดการ โครงสร้างองค์การ ระบบองค์การ บรรยากาศการทํางาน
และการจูงใจนั้นมีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทย 199
พิสิฐ พูลสวัสดิ์ พบว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 5 มิติ คือ มิติ
ด้านการบริ หารบุคลากร มิติดา้ นเงื่อนไขแห่ งความสําเร็ จ มิติดา้ นยุทธิ วิถีที่ใช้ มิติดา้ นคุณลักษณะ
ของผูน้ าํ องค์การ มิติดา้ นการมีส่วนร่ วม 200
นัน ทิ ย า น้ อ ยจัน ทร์ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก ารสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประกอบด้ว ย 12
องค์ประกอบ คือ การกําหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่ วมในองค์กร การพัฒนาสู่ ความเป็ น
เลิศ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การทํางานเป็ นทีมประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน มาตรฐานการ
197

สมจินตนา คุม้ ภัย,”การเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผล
องค์การ:กรณี ศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์,2553),บทคัดย่อ.
198
สุ นีย ์ เอมดวงดี นักศึกษาปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม กรุ งเทพหมานคร ประเทศไทย e-mail : ohsunee@hotmail.com
199
บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ , “รู ปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอาชีว
คาทอลคิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดย่อ.
200
พิสิฐ พูลสวัสดิ์ วัฒนธรมองค์การต่อความผูกพันกับสถานศึกษาของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ” ( ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ.
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ดํา เนิ น งาน การมอบหมายงาน การติ ด ตามและประเมิ น ผล วิ สัย ทัศ น์ ก ารบริ ห ารจัด การ การ
สนับสนุนทางการจัดการ และการบริ หารจัดการองค์กร 201
สรุ ป วัฒนธรรมองค์การเป็ นกลุ่มค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางปฏิบตั ิที่ถาวรของบุคลากร
ในองค์การยึดถือร่ วมกัน ช่วยให้บุคลากรภายในองค์การทราบว่า การกระทําใดบ้างเป็ นสิ่ งที่ยอมรับ
ได้และการกระทําไดบ้างเป็ นสิ่ งที่ ยอมรั บไม่ได้ ซึ่ งถูกสื่ อสาร ถ่ายทอด เผยแพร่ ทวั่ ทั้งองค์การ
เพื่อให้องค์การสามารถอยูร่ อดหรื อประสบผลสําเร็ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การส่ งผลต่อวิธีการทํางานตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ เนื่ องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีบทบาทในองค์กร องค์การมี ความจําเป็ นที่ จะต้องนํา
วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรั บใช้ เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการดําเนิ นงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญ โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงไว้
ดังนี้
เบิร์นส ; และสตอคเกอร์ (Burns ; & Stalker.) กล่าวว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ
ต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การ และหากมีการ เปลี่ยนแปลงของงาน
ก็จะมีผลให้เทคโนโลยีเปลี่ยนตามไปและในทางกลับกัน หากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนไป ก็จะ
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนระบบงาน และการบริ หารงานด้วย 202ขณะเดียวกัน เบิร์นส ; และสตอค
เกอร์ (Burns ; & Stalker.) ก็กล่าวว่าเทคโนโลยีแบบงานประจํามีแนวโน้มที่จะสร้างบรรยากาศ
เน้นกฎเกณฑ์เข้มงวดกวดขันโดยมีการไว้วางใจและสร้างสรรค์ต่าํ ส่ วนองค์การที่ใช้เทคโนโลยี
คล่องตัวและมีการเปลี่ยนแปลงง่าย จะมีบรรยากาศการติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผยมีการไว้วางใจ
สร้างสรรค์และมีความ รับผิดชอบในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย 203

201

นันทิยา น้อยจันทร์ จันทร์ “วัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิภาพการบริ หาร
อุดมศึกษา” (ปริ ญญาศึกษาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ.
202
Burns, T. ; & Stalker, G. M. The Management of Innovation.( London: Tavistock.
1961 ),169 – 201.
203
เรื่ องเดียวกัน, 169 – 201.
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วูดเวิร์ต (Woodward. ) กล่ าวว่า องค์การซึ่ งมี เทคโนโลยีแตกต่ างกันจํา เป็ นต้องใช้
โครงสร้างและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันไป 204
สเตียร์ส (Steers) ให้คาํ จํากัดความของเทคโนโลยีวา่ หมายถึง กระบวนการที่องค์การแปลง
สภาพวัตถุดิบหรื อตัวป้ อนที่มีจาํ กัดให้เปลี่ยนเป็ นผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมาย โดยอาศัย
พลังงานทางเครื่ องจักรและทางสมอง 205
รอธเวลและคาชานาส (Rothwell and Kazanas) กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็ นการกระทําที่เกิดขึ้น
โดยคนเป็ นผูก้ ระทํา เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงวัตถุ บุคคล หรื อสถานการณ์ ภายใต้เงื่ อนไข
คําถามซึ่งมักจะถูกถามบ่อย ๆ ว่า จะทํางานนี้ให้สาํ เร็ จด้วยวิธีการอย่างไร 206
ปทีป เมธาคุณวุฒิ ให้ความหมายเทคโนโลยี (Information technology : IT) ว่าหมายถึง วีธี
การสื บค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจัดเก็บไว้ตามกระบวนการดําเนิ นงาน
สารสนเทศ หรื อสารนิ เทศต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจับเก็บ การจัดการ และการ
เผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความถูกต้อง ความแม่นยํา และความรวดเร็ วทันต่อการนํามาใช้
ประโยชน์ โดยการเชื่อมโยงด้วยวิธีการทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งประกอบไปด้วย เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ การสื่ อสารคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ 207
ดํารงค์ วัฒนา กล่าวถึง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีท้ งั ความหมายอย่างแคบ
และกว้าง ถ้าเป็ นความหมายอย่างแคบจะเน้นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม ถ้าเป็ นความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งต่ า ง ๆ รวมกับ การใช้ง านให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น การประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การนําไอทีไปใช้ในชี วิตประจําวัน การปฏิบตั ิงาน การบริ หารงานในองค์การ เป็ น
ต้น 208
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สุ ชาดา กี ระนันทน์ ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอย่างกว้างและอย่างแคบ
ความหมายอย่างแคบ หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล
ค้นคืน ส่ ง และรับ หรื อเชื่อมโยงข้อมูล และสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในกระบวนการที่กล่าวมา เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และค้นคืนข้อมูล
เครื อข่ายสื่ อสารข้อมูล อุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม เป็ นต้น รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่ควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณ์ เหล่านี้ เช่น ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสาร เป็ นต้น ยังครอบคลุม
ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ที่เข้ามาจัดการให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทาํ งานตามที่ใช้ตอ้ งการ เช่น
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ส่ วนในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่ วมกัน
ในกระบวนการสร้าง จัดเก็บ และสื่ อสารสารสนเทศ 209
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒ นาการของเทคโนโลยี ท ํา ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาวการณ์ ข องการทํา งาน
ความสามารถในการควบคุ ม เทคโนโลยีใ ห้ส นองนโยบายและความต้อ งการ ปั จ จุ บ ัน การใช้
เทคโนโลยีถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทํางานทุกระดับ ผูบ้ ริ หารจึงต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการ
ทํางานในสิ่ งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แบบแผนการทํางานของผูบ้ ริ หารจึงต้องเปลี่ยนไป
ด้วย เทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล นําเสนอข้อมูล และเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างรวดเร็ ว
ผลักดันให้ผบู ้ ริ หารบางครั้งต้องมีการตัดสิ นใจที่รวดเร็ วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทําให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารต้องมี การปรับตัวให้ทนั เพื่อการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ตลอดเวลา รวมทั้ง
ต้องมีแบบแผน วิธีการ และกระบวนทัศน์ ในการทํางานที่เปลี่ยนไป เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ หารจําต้องมี
ความรู ้ ทัก ษะ และวิ สั ย ทัศ น์ เพื่ อ จะสามารถทํา งานได้ใ นสั ง คมยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทสําคัญด้านการศึกษา ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่ องการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั มีเครื่ องมือที่ช่วย
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุ นการรับรู ้
ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรี ยนรู ้ใน World Wide Web เป็ นต้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
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สมัยใหม่จาํ เป็ นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประมวลผล
ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่ อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางด้าน
การศึกษาจําเป็ นต้องอาศัยสื่ อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
โดยใช้องค์ประกอบที่สําคัญช่ วยสนับสนุ นให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน เช่ น การใช้
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เทคเลคอมเฟอเรนซ์ เป็ นต้น 210
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในประเทศไทย
การศึกษาเริ่ มมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่ องมาจากอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งอาศัยสื่ อที่ทนั สมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและการ
สื่ อสาร เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลและผูค้ นหลายสิ บล้านคนทัว่ โลกเข้า
ด้วยกัน ทําให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเวลาอันสั้น การศึกษาหาข้อมูลและการเรี ยนรู ้สิ่ง
ต่าง ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโดยอาศัยเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) เกิดเป็ นชุมชนบนเครื อข่าย
ขึ้น ผูค้ นสามารถติดต่อสัมพันธ์กนั ผ่านจอคอมพิวเตอร์ มากยิง่ ขึ้น ข้อมูลข่าวสารความรู ้จึงกลายเป็ น
กุญแจสําคัญไปสู่ อาํ นาจและความมัน่ คงของประเทศและเป็ นกุญแจที่จะไปสู่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้
คือ “ การศึกษา” การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษาเป็ นความจําเป็ น เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารในปั จจุบนั จะต้องมีความทันสมัยและเชื่ อมโยงกับภายนอก
มากขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นระบบเปิ ดมากขึ้น กล่าวคือ การจัดการเรี ยนการสอนต้อง
เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา รวมถึงการที่จะต้องมีการขยายโอกาสกับผูท้ ี่อยู่ห่างไกล
ทุ ร กั น ดารขาดโอกาส เพื่ อ จะได้มี ค วามเสมอภาคในการเข้า ถึ ง การศึ ก ษา โดยการจัด สื่ อ
อิ เล็กทรอนิ ก ส์ การจัดการเรี ยนการสอนทางไกล ผ่านสื่ อต่ าง ๆ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศยังก่อให้เกิดความเป็ นสากลของการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ เกิด
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการถ่ า ยทอดการเรี ย นการสอนไร้ พ รมแดน ปั จ จุ บ ัน
สถาบันอุดมศึ กษาหลายประเทศได้ใช้ระบบการประชุ มทางไกลข้ามทวีป เป็ นเครื่ องมือจัดการ
บรรยาย ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้า
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มามีบทบาทต่อการศึ กษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
โทรคมนาคม บทบาทที่สาํ คัญต่อการพัฒนาการศึกษา มีดงั นี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่ องการเรี ยนรู ้ ปั จจุบนั มีเครื่ องมือที่ช่วย
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุ นการรับรู ้
ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรี ยนรู ้ใน World Wide Web เป็ นต้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
สมัยใหม่จาํ เป็ นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล
ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่ อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางด้าน
การศึกษาจําเป็ นต้องอาศัยสื่ อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดย
ใช้องค์ประกอบที่สาํ คัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน เช่น การใช้โทรศัพท์
โทรสาร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอนเฟอเรนซ์ เป็ นต้น
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ
1. ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบตั ิงานและความต้องการสารสนเทศที่
หลากหลาย ทําให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด
ปั จจุบนั องค์การ จึงต้องทําการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้การทํางานถูกต้อง และรวดเร็ วขึ้น
2. ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม การสื่ อสารข้อมูลเป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับการจัดการและ
ประมวลผล ตลอดจนการใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ ระบบสารสนเทศที่ดีตอ้ งประยุกต์เทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์ในการสื่ อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ และผูใ้ ช้ที่อยู่
ห่ างกัน ให้สามารถสื่ อสารกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. การจัดการข้อมูล ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความสําคัญกับส่ วนประกอบสองประการแรก แต่ผทู ้ ี่สนใจด้านการ
จัดการข้อมูล (Data/Information Management) จะให้ความสําคัญกับส่ วนประกอบที่สาม ซึ่ งมีความ
เป็ นศิลปะในการจัดรู ปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สรุ ปได้ว่า
เทคโนโลยีเป็ นเทคโนโลยีทุกรู ปแบบที่นาํ มาประยุกต์ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสื่ อสาร
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และการส่ ง ผ่า นสารสนทศด้ว ยระบบอี เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยที่ ร ะบบทางกายภาพประกอบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่ อสาร และระบบเครื อข่าย ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ ยวข้องกับการ
จัดรู ปแบบของการปฏิสัมพันธ์ดา้ นสารสนเทศ ทั้งภายใน และภายนอกระบบ ให้สามารถดําเนิ น
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ 211
เทคโนโลยีการบริ หารการศึกษา
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ทีมีช่วยงานและฐานข้อมูลที่หลากหลายอันเกิดจากพัฒนาการของ
เทคโนโลยี ด้า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และด้า นอื่ น ๆ ในการจัด การศึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ นํา มาใช้ใ น
สถานศึ ก ษามุ่ ง ประโยชน์ เ พื่ อ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ได้แ ก่ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยงั
ต้องใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูล และเทคโนโลยีการศึกษา ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีท้ งั 4 ด้าน ทํา
ให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 212

211

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การนําองค์กรและเทคโนโลยี
การบริ หารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
2553),24.
212
ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การนําองค์กรและเทคโนโลยี
การบริ หารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
2553),25.
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เทคโนโลยีฐานข้อมูล
(Data based Technology)

เทคโนโลยีการสื่ อสาร
(Telecommunication
Technology)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Computing Technology)

เทคโนโลยีการศึกษา
(Education Technology)

แผนภาพที่ 9 แสดงการบูรณาการเทคโนโลยี (Integrated technologies)
ที่มา: กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. 2550
การบูรณาการเทคโนโลยี (Integrated technologies) เทคโนโลยีท้ งั 4 ด้านมีความสําคัญ ดังนี้
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computing Technology) คอมพิวเตอร์เป็ นการผลิตหรื อการ
พัฒนาอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความประสงค์
ของผูใ้ ช้ดว้ ยคําสั่งที่เราสร้างขึ้น เรี ยกว่า Program และยังทําหน้าที่เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนได้
เช่น Computer assisted Instruction (CAI) จะเป็ นคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ หรื อ
Computer managed Instruction (CMI) จะเป็ นคอมพิวเตอร์ ที่นาํ ไปใช้ในการดําเนิ นการหรื อจัดการ
กระบวนการของการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาต่าง ๆ
2. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data based Technology) จะเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ใน
รู ปแบบของ Digital Code พัฒนาควบคู่กบั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จะมี ประโยชน์น้อย ถ้าไม่ มีขอ้ มูลหรื อโปรแกรมที่ สามารถเก็บและเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ใน
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ปริ มาณที่มากเพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริ หาร ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังพัฒนาฐานข้อมูล
ของไทยอยู่จึงจําเป็ นต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก คาดว่าในอนาคตอันใกล้ฐานข้อมูล
ของไทยจะเป็ นที่แพร่ หลายเอื้อประโยชน์กบั นักบริ หารเป็ นอย่างมาก
3. เทคโนโลยีการสื่ อสาร(Telecommunication Technology) หรื อเทคโนโลยีคมนาคม
เป็ นการพัฒนาระบบการสื่ อสารตามสาย ที่ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการสื่ อสารผ่านข้อมูลตามสาย
โลหะและใยแก้วนําแสงจนเป็ นระบบทางด่ านสารสนเทศ นอกจากนี้ ยงั พัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่ อสารผ่านข้อมูลในรู ปคลื่ นวิทยุท้ งั บนพื้นโลก และส่ งผ่านดาวเที ยมที่โคจรอยู่นอกโลกทําให้
สามารถเชื่ อมโยงเกิดเป็ นเครื อข่ายขึ้น เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ กบั ฐานข้อมูลที่กระจายกันอยูท่ วั่ โลก
หรื อคอมพิวเตอร์ กบั คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลกันเกิดสภาวการ์ ไร้พรมแหนหรื อโลกาภิวฒั น์กบั
สังคมโลก
4. เทคโนโลยีการศึกษา(Education Technology) การนําความสามารถพิเศษของ
เทคโนโลยีในรู ปแบบของเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้กบั ผูเ้ รี ยน ซี่ งมีธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ที่ต่างกัน
จําเป็ นต้องมีการจัดกระทําข้อมูลให้เป็ น ระบบ ที่จะให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ เพราะข้อมูลที่มีอยู่
มากมากหลายรู ปแบบ ต้องมี การ คัดสรร และจัดขั้นตอน ของการนําเสนอให้เหมาะสมและให้
บรรลุ จุ ด ประสงค์ที่ ตอ้ งการเพื่ อ ให้ผูร้ ั บเข้า ใจความหมายได้ต รงกับ จุ ด มุ่ ง หมายของผูต้ ้องการ
นําเสนอผ่าน กระบวนการ ของการจัดกระทําข้อมูลเพื่อนําเสนอให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี เทคโนโลยี
การศึกษาจะทําให้งานบริ หารวิชาการของสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสู ตร การเรี ยน การสอน การวัด
และประเมินผลดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ 213

213

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การนําองค์กรและเทคโนโลยี
การบริ หารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
2553),25-26.

127

การบูรณาการเทคโนโลยีการบริ หารการศึกษา เป็ นการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของการบริ หารจัดการศึกษาในแบบแผนของการบูรณาการที่นาํ เทคโนโลยีท้ งั 4 ด้านเป็ น
การบูรณาการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริ หาร
การศึกษาให้เกิดทั้งประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล เพื่อนําไปสู่ คุณภาพของระบบการบริ หาร
1. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตสูงขึ้นโดยไม่ตอ้ งมีการลงทุนเพิ่ม
ในการบริ หารการศึกษา นัน่ คือ การดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
(Do the Right Thing ) เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่กาํ หนดไว้ ทั้งทางกฎหมาย
ศิลธรรม และทางวิชาการ ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอดี และประหยัดเพื่อให้เกิ ดการ
บรรลุผลตามต้องการ
2. ประสิ ทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การได้ผลผลิตตรงตามความต้องการหรื อตรง
ตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ในการบริ หารการศึกษา นัน่ คือ การดําเนิ นการงานที่ทาํ ให้เกิดผลในสิ่ ง
ที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อเป็ นสิ่ งดีงามของการพัฒนา (Get The Right Things Done) ประสิ ทธิ ผลจึงเป็ น
การดําเนินการให้สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม และดีงาม
อย่างที่สุดแล้ว
3. คุณภาพ (Quality) ความเป็ นเลิศ (Excellent) และพอดี กับความต้องการ (Fit to the
Needs) การใช้เทคโนโลยีการบริ หารการศึกษาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแล้ว ยังจะ
นํา ไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางด้า นวิ ช าการอี ก ด้ว ย ดัง นั้น คุ ณ ภาพ จึ ง เป็ นการดํา เนิ น การที่ มี ทั้ง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การดําเนิ นการเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ โดยที่
ผูด้ าํ เนินการได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน และแบบแผนอย่างถูกต้องและใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างพอดี นั้น
คือ การมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การดําเนิ นการนั้นไม่อาจนําไปสู่ การบรรลุผลได้ตามที่ตอ้ งการเสมอไป
ในขณะเดียวกันการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิผลตามที่ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน และดีงาม
แต่ ไ ด้ด ํา เนิ น การที่ แ ตกต่ า งไปจากวิ ธี ก ารและการใช้ท รั พ ยากรที่ ก ํา หนดไว้ ถื อ ได้ว่ า เป็ นการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิผล แต่ไม่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากไม่ทาํ ตามขั้นตอนและใช้ทรัพยากรที่
กําหนดไว้ คุณภาพจึงไม่เกิดขึ้นถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล การ

128

นําเอาความหมายของประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและคุณภาพกล่าวถึงเพื่อใช้เป็ นแนวทางของการ
แสดงวิสยั ทัศน์ในการบริ หารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพตามความหมายดังกล่าว 214
งานวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คงคารัตน์ กิจจานนท์ ซึ่ งศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพและปั ญหาของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร ครอบคลุม 9 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมการศึกษา ด้านงานทะเบียนนิ สิต ด้านบริ การนิ สิต
นักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการวิจยั ด้านการศึกษา ด้านอาคารสถานที่
และด้านการจัดการทรัพยากร และสถาบันอุดมศึกษามีนโยบายส่ งเสริ มให้มีฐานข้อมูลร่ วม ส่ วน
ปั ญหาของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลเป็ นการเฉพาะ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําระบบสารสนเทศมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า บุคลากรพัฒนาไม่ทนั
กับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การรวบรวมข้อมูลมีการจัดเก็บจากหลายแห่ ง ทําให้เกิดความล่าช้า และ
ปัญหาขาดผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเครื อข่าย 215
อนุ กูล บุญอ่อน ได้ศึกษาสภาพปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานของส่ ว น
ราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการสาย ข และ สาย ค จํานวน 205
คน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
1. หัวหน้าส่ วนราชการโดยส่ วนรวมมีความคิดเห็นว่า สภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ใน
การบริ หารงานของส่ วนราชการทกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
ต่อปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ส่ วนใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดา้ นคอมพิวเตอร์ โดยตรง งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เป็ นเงินงบรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน

214

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),26-27.
215
คงคารัตน์ กิจจานนท์, “การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), บทคัดย่อ.

129

2. ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยส่ วนรวม และจําแนกตามสถานภาพ มีความคิด
เห็ นว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานของส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่ ว นใหญ่ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ และการใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทาง
คอมพิ ว เตอร์ ได้ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ค อมพิ ว เตอร์ 1-6 ปี ห้อ ง
ปฏิบตั ิงานปั จจุบนั มีเครื่ องปรับอุณหภูมิ และมีโต๊ะเก้าอี้สาํ หรับติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยส่ วนรวม และจําแนกสถานภาพ มีปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานของส่ วนราชการโดยรวม และเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 3
ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์ และมีปัญหาด้านที่เหลืออีกหนึ่ งด้าน
คือ ด้านงบประมาณอยูใ่ นระดับยาก
4. ผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในคณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ สํานักงานอธิ การบดี ส่ วนใหญ่มีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การบริ หารงานโดยรวม และเป็ นรายด้าน 2-3 ด้าน อยู่ในระดับมาก และมีปัญหา 1-2 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุ อุปกรณ์ แต่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานในคณะวิทยาศาสตร์ มี
ปั ญหาโดยรวม และเป็ นรายด้าน 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางและมีปัญหาด้านงบประมาณอยู่ใน
ระดับมาก 216
อัญชุ ลี เสถี ย รศรี ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องสภาพและปั ญ หาการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การค้าคุรุสภา พบว่า
1. ด้านสภาพการใช้
1.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มีบุคลากรรับผิดชอบมีเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเป็ นแบบรายงาน มีวตั ถุประสงค์และแนวทางปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้า
1.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีบุคลากรทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล บุคลากรมีความรู ้
ในการตรวจสอบข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนประเมินผล และไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด

216

อนุกลู บุญอ่อน , “สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ หารงานของส่ วน
ราชการมหาวิทยาลัยสารคาม, “ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2542), บทคัดย่อ.
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1.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ทําให้การประมวลผลข้อมูลไม่ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด
1.4 ด้านการจัดหน่วยหรื อคลังข้อมูล ไม่มีสถานที่ปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศเป็ น
สัดส่ วน วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาํ เป็ นสําหรั บการจัดเก็บข้อมูลไม่ เพียงพอ และไม่ มีระบบค้นหาข้อมูล
สารสนเทศได้รวดเร็ ว
1.5 ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกครั้งก่อนนําไปใช้
1.6 ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ข้อมูลสารสนเทศถูกนําไปใช้เพื่อควบคุมกํากับดูแลงาน
และเพื่ อ เสนอรายงานต่ อ หน่ ว ยงานบังคับบัญชา ผูบ้ ริ ห ารนํา ข้อ มูล สารสนเทศไปใช้เพื่ อการ
ตัดสิ นใจสัง่ การ
2. ปั ญหาการใช้สารสนเทศ พบว่า ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการมีปัญหาการใช้
ทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และด้านการนําข้อมูลไปใช้ อยูใ่ นระดับปานกลาง217
สรุ ป เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงสื่ อ เครื่ องมือ วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ที่องค์การ
นํามาใช้ ในงานบริ หาร ทั้งในด้านของฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ โดยมีจาํ นวนที่เพียงพอและมีความ
ทันสมัย ส่ วน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นความรู ้ หรื อกระบวนการ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิว เตอร์ ซึ่ งทํา หน้าที่ ในการเก็บ รั บ บัน ทึ ก ข้อมูล ประมวลข้อมูลสารสนเทศ การสื่ อสาร
รวมถึงการแสดงผลของข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการบริ หารงาน

217

อัญชุลี เสถียรศรี , “การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สารสนเทศขององค์การค้าของคุรุ
สภา, (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 87 – 98.
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สนับสนุนการมีส่วนร่ วม (Participation support)
การมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนในการดําเนิ นกิ จการและการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งก่อให้เกิ ดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การเดี ยวกัน ผูท้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หาร และมีความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของโครงการหรื อองค์การ
ตลอดจนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและเป็ นพลังในการขับเคลื่อนองค์การและหน่วยงานในการพัฒนา
ต่อไป
ความหมายของการมีส่วนร่ วม
นักวิชาการ ให้ความหมายและลักษณะ การมีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี้
การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการตัดสิ นใจ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริ หารที่สาํ คัญ อยูบ่ นพื้นฐานของแนวความคิดของการ
แบ่งอํานาจหน้าที่ถือว่าผูบ้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารของพวกเขาให้กบั ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ของพวกเขา 218
อัพฮอฟฟ์ (Uphoff) ได้สร้างกรอบพื้นฐานเพื่ออธิ บายและวิเคราะห์รูปแบบของการมี
ส่ วนร่ วม โดยแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (decision - making)
ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจตั้งแต่ ในระยะเริ่ มการตัดสิ นใจในช่ วงของกิ จกรรม และการตัดสิ นใจการ
ดําเนินกิจกรรม 2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรม (implementation) ซึ่ งอาจเป็ นไปใน
รู ปแบบของการเข้าร่ วมโดยการสนับสนุ นทางด้านทรัพยากร การเข้าร่ วมในการบริ หารและการ
ร่ วมมือ รวมทั้งการเข้าร่ วมในการร่ วมแรงร่ วมใจ 3.
การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
(benefits) ซึ่งอาจจะเป็ นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรื อโดยส่ วนตัว 4. การมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผล (evaluation) ซึ่งนับเป็ นการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด
และเป็ นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่ วมต่อไป 219

สมยศ นาวีการ. อ้างถึงใน สุ รัตน์ ศรี ตาเดช . การนําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิค สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548),34.
219
Uphoff, อ้างถึงใน วรรณวิไล วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนภาคกลาง”
218
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ฟอรานอฟฟ์ (Fonaroff) ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย คือ1.การวางแผน
ซึ่ งรวมถึงการตัดสิ นใจ ในการกําหนดเป้ าหมาย กลวิธีทรั พยากรที่ ตอ้ งใช้ตลอดจนการติ ดตาม
ประเมินผล 2.การดําเนินงานการใช้บริ การจากโครงการ3.การมีส่วนร่ วมในการได้รับประโยชน์ 220
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ได้จาํ แนกลักษณะของการมีส่วนร่ วมไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ1.การมี
ประชาชนมีส่วนร่ วมโดยตรง (direct participation) โดยผ่านองค์กรที่จดั ตั้งโดยประชาชน
(Inclusive Organization) เช่น การรวมกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ 2.การที่ประชาชนมีส่วนร่ วม
ทางอ้อม (indirect participation) โดยฝ่ ายองค์กรผูแ้ ทนของประชาชน (representative Organization)
เช่น กรรมการของกลุ่ม หรื อชุมชนกรรมการหมู่บา้ น 3. การที่ประชาชนมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาส
ให้ (open
participation) โดยผ่า นองค์ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูแ้ ทนของประชาชน (non-representative
organization) เช่น สถาบันหรื อหน่วยงานที่เชิญชวนหรื อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ได้ทุกเวลา 221
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization n.d.) ได้เสนอรู ปแบบของการมีส่วนร่ วม
ที่ถือว่าเป็ นรู ปแบบที่แท้จริ งหรื อสมบูรณ์น้ ัน จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ
1.การวางแผน (planning) ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลําดับความสําคัญ
ตั้งเป้ าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญ คือการ
ตัดสิ นใจด้วย 2. การดําเนินกิจกรรม (implementation) ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมในการจัดการและ
การบริ หารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและการบริ การ
3. การใช้ประโยชน์ (utilization) ประชาชนต้องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 4. การได้รับประโยชน์ (obtaingin
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรี ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540), 20.
220
Fonaroff, อ้างถึงใน วรรณวิไล วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนภาคกลาง”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรี ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540), 20.
221
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, อ้างถึงใน วรรณวิไล วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดกิจกรรมการศีกษานอกโรงเรี ยนภาคกลาง”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรี ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540), 19.
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benefits) ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่ากัน ซึ่งอาจจะ
เป็ นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมหรื อวัตถุกไ็ ด้ 222
ประเภทของการมีส่วนร่ วม
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้แบ่งประเภทการมีส่วนร่ วมออกเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจ
(Decision making) การดําเนิ นการ (implementation) ผลประโยชน์(benefits) และการ
ประเมินผล (evalvation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ในกระบวนการตัดสิ นใจนั้นประการแรกที่สุด
ที่จะต้องการก็คือการกําหนดตามความต้องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่ เ กี่ ย วข้อ งการตัด สิ น ใจในช่ ว งเริ่ มต้น การตัด สิ น ใจในช่ ว งดํา เนิ น การ
วางแผน และการตัดสิ นใจในช่วงการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ในส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบของการดําเนิ นงาน
โครงการนั้น จะได้มาจากคําถามที่ว่าใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ ง และจะทํา
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริ หารงานและประสานงาน เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์น้ นั
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่เป็ นประโยชน์
ในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็ นผลเสี ยของโครงการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์และเป็ น
โทษต่อบุคคลและสังคมด้วย
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลนั้น สิ่ งสําคัญ
ที่จะต้องสังเกตคือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง
(expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้223

222

องค์การอนามัยโลก อ้างถึงในเสาวภา สุขาทิพย์, “การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนวัดไม้เรี ยง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 22.
223
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ อ้างถึงใน สุ รัตน์ ศรี ตาเดช . การนําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่
มีประสิ ทธิผลของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา( ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิค สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548),34-35.
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โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) มองการมีส่วนร่ วมว่ามี 3 มิติ ได้แก่ มีส่วนร่ วม
ในเรื่ องอะไร ใครเข้ามามีส่วนร่ วมและมีส่วนร่ วมด้วยวิธีการอย่างไร 224
อาร์นสไตน์ (Arnstein) แบ่งการมีส่วนร่ วมของประชาชนออก เป็ นบันได 8 ขั้น คือ โดย
อาร์นสไตน์ ใช้อาํ นาจในการตัดสิ นใจของประชาชนเป็ นเกณฑ์ ในการจําแนกระดับของการมีส่วน
ร่ วม ตั้งแต่ข้ นั ตํ่าสุ ด คือ ประชาชนไม่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจใด ๆ ไปจนถึงขั้นสู งสุ ด คือ อํานาจ
เป็ นของประชาชน 225
ดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorp) ได้รวบรวมแนวคิดในการจําแนกประเภทของการมีส่วนร่ วม
(typer of participation) ไว้ 9 ประการคือ 1) การจําแกนตามระดับความสนใจ (degree of
voluntariness) 2) วิธีการมีส่วนร่ วม (way of involvement) 3) ความเข้มของการมีส่วนร่ วม
(intensities of activities) 4) ความถี่ของการมีส่วนร่ วม (frequency of activities) 5) ระดับของ
ประสิ ทธิผล (degree of effectiveness) 6) พิสัยของกิจกรรม (range of activities) 7) ระดับของ
องค์กร (organizational level) 8) ผูเ้ ข้าร่ วม (participate) และ 9) ลักษณะของการวางแผน (style of
planning) 226
องค์ประกอบของการสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม
การดํา เนิ น การของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว ม ควรพิ จ ารณาองค์ป ระกอบ
ที่มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย บุคลากรในเครื อข่าย ควรมีวิสยั ทัศน์ที่เป็ นเป้ าหมายใน
อนาคตร่ วมกัน สามารถนําไปสู่การปฏิบิภารกิจเพื่อสนอความต้องการหรื อแก้ปัญหาได้
2. สมาชิก ในแต่ละเครื อข่าย มีความสําคัญเท่าเทียมกัน มีความเป็ นเอกภาพ ในการ
บริ หารจัดการ

224

T.M., Cohen and Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development : Sacking
Clarity Through Specificity, “(World Development 8, 3 ,1980) ,223.
225
S.R., Arnstein, “Ladder of Participation, “Journal of America Institute of Planners, 35
July ,1969), 216 - 224.
226
D.B., Dusseldorp, “Participation in planed Development Influenced by Government of
Development Countries at Local Level on Rural Areas, “ Dissertation Abstract International 45, 6
April ,1980) ,320 – A.
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3. ผูป้ ระสานงานและกรรมการ เป็ นคณะบุคคลที่คดั เลือกจากสมาชิกเครื อข่ายมีการผลัด
ปลี่ยนหน้าที่ในการประสานงานและบริ หารจัดการเครื อข่าย
4. กิจกรรม การจัดกิจกรรมของเครื อข่าย ต้องเป็ นที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อ
สมาชิกในเครื อข่าย
5. ทรัพยากร เพื่อดําเนินการให้เกิดประสิ ทธิภาพเครื อข่าย 227
นอกจากนี้ การพิจารณาองค์ประกอบของเครื อข่ายในด้านของการมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดของ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์ มีดงั นี้
1) การรับรู ้มุมมองร่ วมกัน (Common Perception) สมาชิกที่เข้ามาอยูใ่ นเครื อข่ายต้องมี
2) ความรู ้สึกสํานึกคิดและการรับรู ้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่ วมเครื อข่าย อาทิ มีความ
เข้าใจในปั ญหาและมีจิตสํานึกในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน มีประสบการณ์ในปั ญหาร่ วมกัน มีความ
ต้องการ ความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้สมาชิกของเครื อข่ายเกิด
ความรู ้สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่ วมกันเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น
3) การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) เป็ นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่ วมกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่ม รับรู ้ เข้าใจถึงทิศทางเดี ยวกันและการมีเป้ าหมายที่จะไป
ด้วยกัน จะช่วยทําให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจาก
มุมความคิดที่แตกต่างลงไปได้ในทางตรงข้าม
4) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่ วมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครื อข่ายเกิด
จากการที่สมาชิกแต่ละคนมีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุผล
สําเร็ จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ขัดจํากัดนี้ทาํ ให้เกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วม
ที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็ นเครื อข่าย ดังนั้น การรวมเป็ นเครื อข่ายจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของ
ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่ งผลประโยชน์ในที่น้ ี ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน

227

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),33-34.
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5) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกเครื อข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation)
นับเป็ นกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายในเครื อข่าย (All Stakeholders In Network) เป็ นเงื่อนไข
ที่ทาํ ให้เกิดการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง ดังนั้นสถานะของ
สมาชิ กในเครื อข่ายจึงควรเป็ นไปในลักษณะมีความเท่าเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะของ
หุ น้ ส่ วน (Partnet) ของเครื อข่ายซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) ที่เท่า
เทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship)
6) การเสริ มสร้างซึงกันและกัน (Complementary Relationship) การที่สมาชิกของ
เครื อข่ายต่างเสริ มสร้างซึ่งกันและกัน โดยจุดแข็งของฝ่ ายหนึ่ งไปช่วยเสริ มจุดอ่อนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง
จะทําให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครื อข่ายแต่ต่างคน
ต่างอยู่
7) การพึ่งพิงอิงร่ วมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติขอ้ จํากัดของสมาชิกใน
เครื อข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู ้ เงินทุน กําลังคน สมาชิกของเครื อข่ายจึงไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้
อย่างสมบูรณ์ดว้ ยตัวเอง การจะทําให้เป้ าหมายร่ วมสําเร็ จได้น้ นั สมาชิกต่างจําเป็ นต้องพึงพาซึ่งกัน
และกันระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย เพื่อให้เกิดการเสริ มสร้างซึ่งกันและกัน
8) การมีปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครื อข่ายต้องทํากิจกรรม
ร่ วมกันเพื่อให้เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก ซึ่ งผลของการมี ปฏิสัมพันธ์น้ ี ต้องก่ อให้เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงในเครื อ ข่ า ยตามมาด้ว ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วจะเป็ นลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิง่
สมาชิ กมีปฏิสัมพันธ์กนั มากเท่าใดก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งจะ
ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น
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ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),35.
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ระดับการมีส่วนร่ วม
การจําแนกระดับการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เป็ นการช่ วยให้ได้รู้ถึงระดับการมี
ส่ วนร่ วมที่ แตกต่างกัน ทั้งช่ วยให้ผูร้ ั บผิดชอบจัดการกระบวนการมีส่วนร่ วมได้เห็ นภาพความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถกําหนดความชัดเจนว่าจะจัดให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่ม
ไหนอยูใ่ นการมีส่วนร่ วมในระดับใด ซึ่ งจําเป็ นต้องเลือกให้ระดับที่เหมาะสมและสื่ อสารให้เข้าใจ
ก่อนมีกระบวนการสร้างเครื อข่ายและมีส่วนร่ วมต่อไป เพื่อขจัดความขัดแย้งอันเกิดจากการสื่ อสาร
ที่ชดั เจนระหว่างองค์กรกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งในหลายกรณี พบว่าองค์กรได้รับข้อมูลและความ
คิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องประกอบการตัดสิ นใจแล้ว แต่ไม่ได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องรั บรู ้ ทําให้เกิ ดช่ องว่าง เกิ ดความเข้าใจผิดในหมู่ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง ที่ คาดหวังว่าความ
คิดเห็นหรื อความต้องการของตน เป็ นสิ่ งที่ไม่สนใจปฏิบตั ิตาม ดังนั้นการจําแนกระดับการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็ นความจําเป็ นที่กระบวนการมีส่วนร่ วมนําไปกําหนดทิศทาง ทั้งเป็ น
การสะท้อนถึ งบทบาทและอิ ทธิ พลของผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง ยิ่ง ระดับการมี ส่ว นร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องมากเท่ าใด บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง รวมทั้งการอุ ทิศตัวของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องใน
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมก็สูงมากขึ้นเท่านั้น โดยแยกได้ดงั นี้
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่ วมในระดับให้ขอ้ มูลข่าวสาร (To Inform) ข่าวสารถือเป็ นการสร้าง
เครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับเริ่ มต้น แต่เป็ นระดับที่สาํ คัญ เพราะเป็ นก้าวแรก
ของการที่สถานศึกษาจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่ กระบวนการสร้างเครื อข่ายและการมีส่วน
ร่ วมในเรื่ องต่ าง ๆ ที่ทางสถานศึ กษาจัดขึ้ น โดยวิธีการให้ขอ้ มูลข่าวสารใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่ น
เอกสารสิ่ งพิมพ์ขององค์กรการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่ น วิทยุชุมชน การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ เป็ น
ต้น
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่ วมในระดับการปรึ กษาหารื อ (To Consult) เป็ นกระบวนการการที่
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งและความคิดเห็ นเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจของสถานศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟั งความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัด
เวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น
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ระดับที่ 3 การมีส่วนร่ วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน หรื อร่ วมเสนอแนะทางที่นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณา
เป็ นทางเลือกในการบริ หารงานขององค์กร เช่น การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็ นต้น
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่ วมในระดับความร่ วมมือ (To Collaborate) เป็ นการให้กลุ่ม
ประชาชนผูแ้ ทนภาคสาธารณะมี ส่ ว นร่ ว ม ในทุ ก ขั้น ตอนของการตัด สิ น ใจ และมี ก ารดํา เนิ น
กิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการต่างๆ ที่มีฝ่ายประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการ เป็ นต้น
ระดับที่ 5 การมีส่วนร่ วมในระดับให้เสริ มอํานาจแก่ประชาชน (Empower) เป็ นขั้นที่ให้
บทบาทประชาชนในระดับสู งที่สุดโดยประชาบนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เช่น การลงประชามติ ในประเด็น
กิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เป็ นต้น 229
การมีส่วนร่ วมกับการบริ หารการศึกษา
จากแนวทางการบริ หารการศึกษาในปั จจุบนั มีแนวโน้มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารการศึกษามากขึ้น โดยรับความคิดเห็น ระดมทรัพยากรมาสนับสนุ นการศึกษา การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการบริ หารการศึกษา มี 2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่ วมแบบเป็ นทางการ หรื อการมี
ส่ วนร่ วมในทางตรง และ การมีส่วนร่ วมแบบไม่เป็ นทางการหรื อการมีส่วนร่ วมในทางอ้อม
การมีส่วนร่ วมแบบเป็ นทางการนั้น จะให้ได้จากการกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การบริ ห ารในฐานะคณะกรรมการ การมี ส่ ว นร่ ว มแบบไม่ เ ป็ นทางการหรื อการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ทางอ้อมนั้น อาจปรากฏในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หน่วยงานต่าง ๆ
การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารการศึกษาจําเป็ นจะต้องพิจารณาประเด็นการ
กําหนดขอบเขต ต่อไปนี้
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ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),28-33.
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1. ร่ วมทําไม ประเด็นนี้เป็ นจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่ วม การจะให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารการศึกษานั้น จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน เป้ าหมายทัว่ ไปของการมีส่วนร่ วมคือ การ
พัฒ นาการศึ กษา แต่ จุด มุ่ งหมายเฉพาะของการมี ส่ว นร่ วม คื อ อะไร เช่ น เพื่อกําหนดนโยบาย
วางแผนปฏิบตั ิการ การบริ หารงานบุคคล สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
2. ใครควรจะร่ วมเมื่อกําหนดจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่ วมแล้วประเด็นต่อไปนี้ จะต้อง
พิจารณา คือ ผูท้ ี่ควรจะมีส่วนร่ วม นัน่ คือ การพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องปฏิบตั ิ
องค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาในการเลือกบุคคล คือ2.1 ความรู ้และทักษะ 2.2 ความสามารถที่จาํ
ทําประโยชน์ 2.3 มีเวลาพอที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม
3. ร่ วมเรื่ องอะไร ในแต่ละภารกิจหลักของการมีส่วนร่ วมนั้น จะมีภารกิจย่อย ๆ ด้วย เช่น
ถ้าภารกิ จหลักคือการบริ หารบุคคล ภารกิจย่อยต่าง ๆ อาจประกอบด้วยการสรรหา การเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาบุคคล เป็ นต้น ดังนั้นในการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
นั้น ควรพิจารณาว่าเรื่ องอะไร ที่ชุมชนควรจะมีส่วนร่ วม
4. ร่ วมอย่างไร การมีส่วนร่ วมนั้นมีหลายวิธี ทั้งการมีส่วนร่ วมทางตรงและการมีส่วนร่ วม
ทางอ้อม รู ปแบบการมีส่วนร่ วม มีหลายวิธี เช่นกัน เช่น ร่ วมเป็ นกรรมการ ร่ วมเสนอความคิดเห็น
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์หรื อสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
หรื อร่ วมในการแสวงหาทรัพยากรการบริ หาร เป็ นต้น
5. ร่ วมมากน้อยเพียงใดประเด็นนี้เป็ นการพิจารณาปริ มาณของการมีส่วนร่ วม ชุมชน ควร
จะมีส่วนร่ วมในการบริ หารในปริ มาณที่เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่ วมแบบจอม
ปลอด เช่น การมีส่วนร่ วมแต่ในนามหรื อการมีส่วนร่ วมที่มากเกินไป เช่น ร่ วมหรื อยุง่ ในทุกเรื่ อง ก็
เป็ นอันตรายของการมีส่วนร่ วม การบริ หารการศึกษาอาจแบ่งออกเป็ นระดับ สูง กลาง และตํ่า การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารแต่ละระดับ อาจมีปริ มาณที่มากน้อยแตกต่างกันแนวทางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการบริ หารการศึกษาสามารถแสดงได้ดงั แผนภูมิ
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ร่ วมทําไม

จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่ วม

ใครจะร่ วม

ผูท้ ี่ควรจะมีส่วนร่ วม

ร่ วมเรื่ องอะไร

เรื่ องที่ควรจะมีส่วนร่ วม

ร่ วมอย่างไร

วิธีการมีส่วนร่ วม

ร่ วมมากน้อยเพียงใด

ปริ มาณของการมีส่วนร่ วม

แผนภูมิที่ 10 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารการศึกษา
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริ หาร
การศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2537), 215.
กระบวนการบริ หารการมีส่วนร่ วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการจัดระบบการบริ หารการศึกษาเป็ นเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
รู ปแบบเช่นนี้ เพราะในโลกยุคปั จจุบนั การพัฒนาและการให้บริ การสาธารณะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นธรรม จําเป็ นต้องเน้นการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาในมิติพ้ืนที่ (Area) ซึ่ งจําเป็ นต้องจัด
ระเบี ยบความสัมพันธ์ของการบริ หารในพื้นที่ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีเอกภาพและสามารถ
บูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงการทํางานในระหว่างมิติและภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเงื่อนไขสําคัญของ
ความสํา เร็ จ ในการบริ ห ารในระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและพัฒนาในแต่ ล ะพื้ น ที่ คุ ณ ภาพและ
ความสามารถของผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษา ที่
สะท้อนความต้องการและนําไปสู่ ประโยชน์สุขของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และการดําเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานต่าง ๆ ไปสู่ การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Effective Strategic Plan Executive and Control) ดังนั้น ใน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษานี้ หัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่ การบริ หารเพื่อ
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ประโยชน์สุขของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง จึงอยูท่ ี่กระบวนการนําภาคประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เข้ามามีส่วนร่ วมตลอดกระบวนการ 230
กระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) มีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อและ
วางแผนงาน

2) มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ

4) มีส่วนร่ วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์

และดําเนินการ

3) มีส่วนร่ วมในการติดตาม
ประเมินผลงาน

แผนภาพที่ 11 กระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นที่ 1 มีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อและวางแผนงาน
ประกอบด้วย การรับรู ้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่ วมวางแผนกิจกรรม
ขั้นที่ 2 มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิและดําเนินการ
ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสิ นใจ
ขั้นที่ 3 มีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผลงาน
230

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),64
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เป็ นการตรวจติดตามถึงผลงานที่ได้ทาํ หรื อปฏิบตั ิไปแล้วเพื่อหาข้อสรุ ป
ขั้นที่ 4 มีส่วนร่ วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็ นการมีส่วนร่ วมในการจัดสรรประโยชน์ ผลของ
กิจกรรม หรื อผลของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น 231
ประโยชน์ของการมีส่วนร่ วม
1. ทําให้การบริ หารหรื อการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็ นไป
อย่างถี่ถว้ น รอบคอบ เพราะเป็ นการระดมความคิดจากบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรู ้
และประสบการณ์
2. ทําให้มีการถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอาํ นาจมาก
เกินไป ซึ่งอาจนําไปสู่การใช้อาํ นาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสี ยหายแก่องค์การได้
3. เป็ นการขจัดปั ญหา มิให้การดําเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดโดยมิให้กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมากหรื อน้อยเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดําเนินการต่อทุกฝ่ ายได้
4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทําให้การบริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิ ทธิภาพ
5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็ นเครื อข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้ าหมาย โดยทุกคนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ232

231

ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),64 -65.
232
ชุดเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านบริ หารการศึกษา “การสร้างเครื อข่ายและการมี
ส่ วนร่ วม” คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.2553),67.
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม
วรุ ณี ดวงจําปา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ ปัจจัยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านบรรยากาศองค์การ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านลักษณะบุคคล ด้านสถานศึกษาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลําดับการ
จัดการความรู ้ 233สอดคล้องกับ เสรี ขามประไพ สรุ ปได้ว่า สภาพการมีส่วนร่ วมในการวางแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษาของข้าราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพของสถานศึกษา ด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา และด้านการกําหนดตัวชี้วดั ผลลัพธ์และผลผลิตหลัก ตามลําดับ 234
และชูชาติ พ่วงสมจิตร์ วิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนกับโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตปริ มณฑลกรุ งเทพมหานคร พบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาต้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการตัดสิ นใจโดยเฉพาะมีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
ดําเนินงานวิชาการ ด้านกลยุทธ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 235
สรุ ปได้ว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การที่บุคคล ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทหรื อมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ การมี
ส่ ว นร่ ว มเป็ นกระบวนการในการบริ ห ารโดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ พัฒ นาหรื อ การบริ ห ารงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน

233

วรุ ณี ดวงจําปา, “ปั จจัยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู ้ใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา”,บทคัดย่อ. [Online], accessed 9 July 2013. Available from
http://thesis.rru.ac.th/thesis.php?id=484
234
เสรี ขามประไพ, “การมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของข้าราชการครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชการบริ หาร
การศึกษา สถาบัณราชภัฎเลย, 2547), บทคัดย่อ.
235
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ,”สภาพและปัญหาการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงาน
วิชาการโรงเรี ยนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี , 2552),
บทคัดย่อ.

144

การบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิผล
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management )
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) เป็ นการบริ หารที่ให้
ความสําคัญต่อผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานขององค์การ ทั้งในแง่
ของปั จ จัย นํา เข้า กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ซึ่ ง จะต้อ งมี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี้ ว ดั ผลการ
ดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators ; KPIs) รวมทั้งการกําหนดเป้ าหมาย (Targets) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร สมาชิ กของ
องค์การ และตลอดถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การ ดังนั้นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) จึงเป็ นการ
บริ หารเพื่อการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริ หารมาอย่างประหยัด (Economy) เน้นใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และประสิ ท ธิ ผ ล(Effectiveness)คื อ การได้ผ ลงานที่ บ รรลุ
เป้ าหมายขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญๆ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่ งองค์การจะต้องทําการกําหนดทิศทางโดยรวมว่า
ต้องการที่จะทําอะไรอย่างไร ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการวางยุทธศาสตร์ หรื อวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทําการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่ ง
เป้ าประสงค์สุดท้ายที่ตอ้ งการขององค์การหรื อวิสัยทัศน์ (Vision) อันจะนําไปสู่ การกําหนดพันธกิจ
(Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้ าหมาย (Target) และกลยุทธ์การดําเนิ นงาน (Strategy)
รวมทั้งพิจารณาถึงปั จจัยสําคัญแห่ งความสําเร็ จขององค์การ (Critical Success Factors) และสร้างตัว
บ่งชี้วดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด้านต่างๆ
2.
การกํา หนดรายละเอี ย ดของตัว บ่ ง ชี้ วัด ผลดํา เนิ น งาน เมื่ อ องค์ก ารได้ท าํ การ
ตกลงร่ วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วดั ผลการดําเนิ นงานแล้ว จะเริ่ มดําเนิ นการสํารวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพในปั จจุบนั (Baseline Data) เพื่อนํามาช่วยในการกําหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว ทั้งในเชิ งปริ มาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่หรื อความ
ครอบคลุม (Place) อันเป็ นเป้ าหมายที่ตอ้ งการของแต่ละตัวบ่งชี้
3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ
รายงานผลการดําเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส ราย
ปี เป็ นต้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ ผลของการดําเนิ นงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ต้องการหรื อไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ในบางกรณี อาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพื่อทําการตรวจสอบผล
การดําเนินงานเป็ นเรื่ องๆไปก็ได้
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4. การให้รางวัลตอบแทน หลังจากที่ได้พิจารณาผลการดําเนิ นงานแล้ว ผูบ้ ริ หารจะต้องมี
การให้ ร างวัล ตอบแทนตามระดับ ของผลงานที่ ไ ด้ต กลงกัน ไว้ นอกจากนี้ อาจจะมี ก ารให้
ข้อ เสนอแนะหรื อ กํา หนดมาตรการบางประการเพื่ อ ให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลงานให้เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ จากรายละเอียดของกระบวนการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นั้นสามารถจะ
สรุ ปเป็ นแผนภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้ดงั นี้ 236
แผนภาพที่ 6 กระบวนการของการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์การ
การให้รางวัล
ผลตอบแทน

การกําหนดรายละเอียด
ของตัวบ่งชี้
การวัดและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน

ที่มา : ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,
2543), 21-23.
ลักษณะองค์การที่มีการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
องค์การที่ได้ใช้ระบบการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีพนั ธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชดั เจน และมีเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรม โดยเน้นที่
ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรื อการทํางานตามกฎระเบียบ
2. ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้ าหมายของการทํางานที่ชดั เจน และเป้ าหมาย
เหล่านั้นสั้นกระชับ ไม่คลุมเครื อ และเป็ นเป้ าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การนั้น
236

S. Williams Richard Performance Management : Perspectives on Employee
Performance. (An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27.
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3. เป้ าหมายจะวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยมีตวั บ่งชี้ที่สามารถวัดได้ เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานได้ และสามารถเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะงานที่
เทียบเคียงกันได้
4. การตัดสิ นในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรื อโครงการต่างๆ จะพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก ซึ่ งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิ การและรางวัลแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
5. เจ้าหน้าที่ทุกคนรู ้ว่างานที่องค์การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอว่างาน
ที่ตนทําอยู่น้ ันเพื่อให้เกิ ดผลอย่างไร ผลที่เกิ ดขึ้นจะช่ วยให้บรรลุเป้ าหมายของโครงการและ
องค์การอย่างไร และทุกคนรู ้ สึกรั บผิดชอบต่อผลงานที่ได้กาํ หนดไว้อย่างเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของแต่ละคน
6. มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การบริ หาร สู่ หน่ วยงานระดับล่างเพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารระดับต้นและ ระดับกลาง ซึ่ ง
นอกจากช่ วยลดขั้นตอนในการทํางาน แก้ปัญหาการทํางานที่ล่าช้าแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มความ
ยืดหยุน่ และประสิ ทธิภาพในการทํางานอีกด้วย
7. มีวฒั นธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการทํางานที่สร้างสรรค์ เป็ นองค์การที่มุ่งมัน่ จะ
ทํางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ เป็ นองค์การเอื้ อการเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดกว้างต่ อ
ความคิดและความรู ้ใหม่ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี
8. เจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจดี เนื่ องได้มีโอกาสปรับปรุ งงานและใช้ดุลยพินิจในการ
ทํางานที่กว้างขวางขึ้น ทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ ส่ วนเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเองก็จะ
ได้การตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 237
สรุ ป การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นนวัตกรรมทางการบริ หาร ซึ่ งนํามาใช้ในการ
ปฏิรูประบบราชการให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งวิธีการ
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นั้นอยูท่ ี่การสร้างตัวบ่งชี้ ผลการปฏิบตั ิงาน ที่มีความตรง เป็ นที่ยอมรับ
และสะดวกในการนําไปใช้ สําหรับการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานขององค์การ.

237

ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน, ,2543), 21-23.
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การบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)
การบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ เป็ นการบริ หารโดยมุ่งให้เกิดคุณภาพในทุก
ขั้นตอน ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ และทุก ๆ ส่ วนของหน่วยงานวัตถุประสงค์ที่สาํ คัญคือ
การปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดําเนิ นงานในทุก ๆ ด้านมีคุณภาพ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีคุณภาพตามความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ มีหลักการ
สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) การมุ่งเน้นความสําคัญของลูกค้า (Customer Focus) การทํางานทุกขั้นตอนมุ่ง
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ
2) การปรับปรุ งกระบวนการทํางาน (Process Improvement) เพื่อให้การทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จะต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานอยูเ่ สมอ โดยใช้วงจร PDCA
(Plan – Do – Check – Action)
3) การให้ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Involvement) ทุกคนในองค์การมีภาระหน้าที่
ชัดเจนและต้องรับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมทั้งหน่วยงาน
ร่ วมกัน
องค์ประกอบที่สาํ คัญของระบบการบริ หารแบบ TQM สรุ ปได้ 7 ประการ ดังนี้
1) ภาวะผูน้ าํ (Leadership) 2) การศึกษาและการฝึ กอบรม (Education and Training) 3) การจัด
โครงสร้างเสริ ม (Supportive Structure) 4) การติดต่อสื่ อสาร (Communication)5) การพิจารณา
ความชอบ (Reward and Recognition) 6) การใช้กระบวนการทางสถิติ (Statistical Process
Control) 7) การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
การนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การมาใช้ให้เกิ ดผลในทาง
ปฏิบตั ิ หน่วยงานโดยผูบ้ ริ หารจะต้องประกาศนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และกําหนด
ระบบงานที่มีกิจกรรมที่มุ่งคุณภาพงานและเน้นการปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่ อง โดยนํา
หลักเกณฑ์การบริ หารตามแนวคิดของ เดมมิ่ง (Deming’s 14 Management Principles)มาใช้คือ
1) การมีวตั ถุประสงค์ในการปรับปรุ งคุณภาพที่แน่นอนและชัดเจน 2) การปรับให้เข้ากับปรัชญา
ใหม่ ๆ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3) การสร้างคุณภาพการผลิตโดยใช้กระบวนการทางสถิติ
4) ผลตอบแทนทางธุรกิจจะกําหนดจากราคาของสิ นค้า 5) ปรับปรุ งระบบการทํางานเพื่อให้เกิด
คุณภาพการผลิตและการลดต้นทุน 6) มีสถาบันเพื่อการฝึ กอบรม 7) สร้างภาวะผูน้ าํ ให้กบั
บุคลากรเพื่อประสิ ทธิภาพการทํางาน 8) ขจัดความกลัวหรื ออุปสรรคในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยมีการสื่ อสารแบบสองทาง และใช้วธิ ีปรึ กษาหารื อมากกว่าการสัง่ การ 9) มีการ
ร่ วมกันทํางานเป็ นทีม 10) มุ่งคุณภาพเป็ นหลักโดยไม่ยดึ ติดกับคําขวัญหรื อเป้ าหมาย 11) ขจัดสิ่ ง
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ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของบุคลากร 12) สนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึ กอบรม 13) จัดคน
เข้าทํางานให้เหมาะสมเพื่อนําสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ทาํ ให้เกิดคุณภาพ 238
สรุ ปการนําแนวคิด TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น ผูน้ าํ ควรมีความเข้าใจและมี
ความตระหนัก และ ควรให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนเพื่อส่ งผลให้เกิดคุณภาพ
ของการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่ การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
การบริหารกิจการบ้ านเมืองและสั งคมทีด่ ี (Good Governance)
การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป็ นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข มีความรู ้รัก
สามัคคีและร่ วมกันเป็ นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาน และเป็ นส่ วนเสริ มความเข้มแข็ง หรื อสร้าง
ภูมิคุม้ กันแก่ประเทศ เพราะสังคมจะรู ้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่ งใส และความมีส่วนร่ วม
ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัย และเป็ น
ธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจของตัวบุคคล
2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นตัวอย่างแก่สังคม
และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินยั ประกอบอาชีพสุ จริ ต
3) หลักความโปร่ งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับกลไกการทํางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4) หลักความมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้และ
เสนอความเห็นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรื ออื่น ๆ
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วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิกการบริ หารสําหรับนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ
(สํานักพิมพ์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2552 ),111.
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5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสํานึ กในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6) หลักความคุม้ ค่า ได้แก่ การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจาํ กัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแกส่ วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์
สิ นค้า และบริ การที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน 239สอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ ได้เสนอ หลักการบริ หารจัดการในเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องควรยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) หลักประสิ ทธิผล หมายความว่าจุดเน้นของการบริ หารอยูท่ ี่เป้ าหมาย ผลงานที่ต้ งั อยูบ่ น
พื้นฐานของความเป็ นเอกภาพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา นัน่ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละแห่ งต้องกําหนดเป้ าหมายผลงานของงานไว้ชดั เจนในลักษณะที่วดั ได้ ประเมินได้ท้ งั ในเชิ ง
ประมาณและคุณภาพ
(2) หลักประสิ ทธิภาพ หมายความว่า การปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
มีความถูกต้องรวดเร็ ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินการและใช้งบประมาณอย่างประหยัด
(3) หลักความคุม้ ค่า หมายความว่า การใช้จ่ายเงินภาษีอากรของประชาชน ต้องเกิดผลดี
คือ ใช้ตามความจําเป็ น มุ่งสู่ เป้ าหมาย แผนงานและพันธกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและประชาชน หลักความคุม้ ค่ายังหมายความถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละ
ประชาชน
(4) หลักการเปิ ดเผยโปร่ งใส หมายความว่า กระบวนการทํางานต้องเป็ นที่รับรู ้รับทราบ
ของผูเ้ กี่ ยวข้อง เรื่ องใดที่ ส่งผลกระทบต่ อประชาชนต้องเปิ ดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ การ
ทํางานทุกขั้นตอนต้องมีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน มีความพร้อมให้ตรวจสอบได้
(5) หลักความรับผิดชอบ คําว่า ความรับผิดชอบมีหมายอย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการ
แรก ต้อ งมี ก ารมอบหมายหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบให้แ ก่ บุ ค ลากรของสํา นัก งาน ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองหลักความรับผิดชอบ และ
ประการที่ 2 ต้องมีผกู ้ าํ กับให้เกิดความรับผิดชอบที่ชดั เจน
239

เรื่ องเดียวกัน,236-237.
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(6) หลักความเป็ นธรรม หมายความรวมทั้งความเป็ นธรรมต่อบุคลากรและความเป็ นธรรม
ต่อประเทศชาติและสังคม ประการแรกกฎเกณฑ์และรู ปแบบการบริ หารงานบุคคลต้องมีความเสมอ
ภาคเปิ ดเผยเป็ นที่รับรู ้ทวั่ ไป ไม่มีการกีดกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อเอื้อประโยชน์เฉพาะบางคนบาง
กลุ่ม ประการที่สอง การบริ หารเขตพื้นที่การศึกษาต้องตอบสนองประโยชน์ที่จะพึงเกิดกับผูเ้ รี ยน
และประชาชนในเขตพื้นที่เป็ นสําคัญ กล่าวคือ เขตพื้นที่ตอ้ งมีหน้าที่ปกป้ องผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ
(7) หลักการมีส่วนร่ วม การบริ หารงานยุคใหม่เน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องลักษณะ
การส่ ว นร่ ว มนั้น อาจเป็ นการร่ ว มในรู ป แบบของคณะกรรมการหรื อ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
เรี ยกร้องสนับสนุ นด้วย ในแง่น้ ี การมีส่วนร่ วมจึงอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การมีส่วนร่ วมจาก
ภายนอก และการมีส่วนร่ วมจากภายในการมีส่วนร่ วมจากภายนอก หมายถึง การมีส่วนร่ วมจาก
บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรที่มิได้สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ร่ วมในคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่ วมแสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่ วมสนับสนุน
การจัดการศึ ก ษาของเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาด้วย ส่ วนการมี ส่ว นร่ ว มจากภายใน หมายถึ ง การเปิ ด
โอกาสให้บุคลกรที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร่ วมดําเนินการตามกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง
โดยร่ วมในคณะกรรมการต่ าง ๆ และในการแสดงความคิดเห็ น หรื อการสนับสนุ นด้านต่ าง ๆ
รวมทั้งร่ วมรับผิดชอบในการดําเนินการของเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
(8) หลักการมอบอํานาจ หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องได้รับความไว้วางใจให้ทาํ งานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ สามารถใช้ดุลยพินิ จของตนได้ โดยเน้นผลงานที่ เกิ ด ขึ้ นเป็ นหลัก
ผูบ้ ริ หารสามารถเลือกตัดสิ นใจหรื อใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ หากก่อให้เกิดผลดีต่อการทํางานและ
ต่อส่ วนร่ วม ตามหลักการมอบอํานาจนี้ ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจต้องมีพนั ธะรับผิดชอบในการกระทํา
ของตน
(9) หลักความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร การบริ หารงานยุคใหม่ ซึ่งเน้น
เป้ าหมายผลงานมากกว่าการติดยึดกับระเบียบและการทําตามกระบวนการขั้นตอนมาตรฐานนั้น
ส่ ง ผลให้จ าํ เป็ นต้อ งเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ใหม่ ใ นการบริ ห าร คื อ ต้อ งเปลี่ ย นจากการสร้ า งกฎระเบี ย บ
หยุมหยิมและกําหนดให้ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด มาเป็ นการให้ความไว้
เนื้ อเชื่ อใจผูบ้ ริ หาร และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารหรื อผูร้ ั บผิดชอบสามารถใช้ดุลยพินิจที่
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เหมาะสมในการบริ หารได้ เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัว และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยตัด สิ นใจจาก
ผลงานที่เกิ ดมากกว่าตัดสิ นใจจากรู ปแบบวิธีการบริ หาร แต่ท้ งั นี้ ยงั ต้องเป็ นไปตามนโยบายและ
กฎเกณฑ์ทวั่ ไปด้วย 240
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
การพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐเป็ นกรอบการบริ หารจัดการองค์การที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการบริ หารจัดการภาครั ฐ ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ น ให้ส่ ว นราชการนําไปใช้ใ นการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง ที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการให้
เที ยบเท่ ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่ วยงานราชการปรั บปรุ งองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุม 7 ด้าน คือ
(1) การนําองค์การ เป็ นการประเมินการดําเนิ นการของผูบ้ ริ หารในเรื่ องวิสัยทัศน์
เป้ าประสงค์ ค่านิ ยม ความคาดหวังในผลการดําเนิ นการ การให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย การกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ในส่ วนราชการ
การกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เป็ นการประเมินวิธีการกําหนดและถ่ายทอดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบตั ิราชการ เพื่อนําไปปฏิบตั ิและ
วัดผลความก้าวหน้าของการดําเนินการ
(3) การให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นการประเมินการกําหนด
ความต้องการ ความคาดหวัง และความนิ ยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกําหนดปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีความพึงพอใจ
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ เป็ นการประเมินการเลือก รวบรวม
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุ งข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุ งผลการดําเนินการขององค์การ
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็ นการประเมินระบบงาน ระบบการเรี ยนรู ้ การสร้างความ
ผาสุ กและแรงจู งใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ ตาม
ทิศทางองค์การ
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ปรัชญา เวสารัชช์, การบริ หารเขตพื้นที่การศึกษา: เพื่อคุณภาพการศึกษา (กรุ งเทพฯ:
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภาพพิมพ์,2545), 17-20.
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(6) การจัดการกระบวนการ เป็ นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริ การ และ
กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และกระบวนการสนับสนุ น
เพื่อให้บรรลุพนั ธกิจขององค์การ
(7) ผลลัพธ์การดําเนิ นการ เป็ นการประเมินผลการดําเนิ นการและแนวโน้มของส่ วน
ราชการในมิติดา้ นประสิ ทธิผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิภาพ และมิติดา้ นการ
พัฒนาองค์การ 241

241

http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153.

153

การบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ นหน่ ว ยงานที่ อยู่ภ ายใต้ก ารกํากับดู แ ลของสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริ หารงานดังนี้
แผนภูมิที่ 12 โครงสร้างของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา242
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
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บทบาทหน้ าทีข่ องสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นส่ วนราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหน้าที่บริ หารและจัดการศึกษา โดยมีการแบ่งส่ วนราชการภายในออกเป็ น
กลุ่มตามงานดังนี้
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษา และ
หน่ วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่ วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(8) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษารู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่ งเสริ ม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบตั ิราชการทัว่ ไปกับองค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิ การในเขตพื้นที่
การศึกษา
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(12) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็ น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรื อปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากบทบทหน้าที่ ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ภารกิ จที่ ตอ้ ง
ดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มอํานวยการ
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริ หารองค์การ การประสานงานและให้บริ การ สนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริ หารจัดการและดําเนิ นงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ
หน้าที่ได้อย่างเรี ยบร้ อย มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่ งใส
ตลอดจนสนับ สนุ น และให้บ ริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสาร เอกสาร สื่ อ อุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษา และ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริ หารจัดการได้อย่างสะดวก
คล่องตัวมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) งานบริ หารทัว่ ไป
(ก) ปฏิบตั ิงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริ หารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจการและผลงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และส่ วนราชการในสังกัด
(ฉ) เผยแพร่ และให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
(ช) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ
(ฌ) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มิใช่งานของส่ วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
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(2) งานบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริ หารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริ หารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริ หารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริ หารงานบริ หารสิ นทรัพย์
(จ) ให้คาํ ปรึ กษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุและงานบริ หารสิ นทรัพย์
(ฉ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มบริ หารงานบุคคล
การบริ ห ารงานบุ ค คลในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ นมาตรการจู ง ใจให้ ข ้า ราชการและ
บุคลากรทางการศึ กษาปฏิบตั ิ งานเพื่อตอบสนองภารกิ จของหน่ วยงานโดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริ หารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ
อิสระในการปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการพัฒนา มีความรู ้
ความสามารถ มี ขวัญกําลังใจ นําไปสู่ การบริ การครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการ
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนต่อไป มีอาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ ม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(จ) ดําเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฉ) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษา
(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานสําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ประเมินคุณภาพการบริ หารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปี ที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
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คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มนโยบายและแผน
เป็ นกลุ่มงานที่ส่งเสริ ม สนับสนุ นและประสานงานในเชิ งนโยบายให้สถานศึกษาจัด
การศึ ก ษาเป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มุ่ ง เน้น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานตาม
ยุทธศาสตร์เป็ นสําคัญ (Strategic Results – Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) โดยเน้น
ความโปร่ งใส ทันสมัย ความรั บผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยึด
หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) การบริ หารที่สนับสนุนให้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School – Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผลอย่างเป็ น
ระบบมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การจัดการศึกษา
(ข) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ค) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
งานส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเป็ นงานที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเป็ นการบูรณาการ
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไปสู่ การศึกษาตลอดชีพ นํา
แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายและ
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สุ ขภาพจิ ตใจให้สมบู รณ์ จัด สวัสดิ ก าร สวัสดิ ภ าพ และกองทุ น เพื่ อการศึ ก ษา ที่ จ ะเป็ นการ
ช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ย นปกติ ด้อ ยโอกาส พิ ก าร และมี ค วามสามารถพิ เ ศษอี ก ทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้บุ ค คล
ครอบครัว ชุ มชน สถาบันทางการศาสนาสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
เอกชน ร่ วมจัดการศึกษาที่จะส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรู ปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสําหรับผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ีความสามารถ
พิเศษ
(จ) ส่ งเสริ มงานการแนะแนว สุ ขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสื อ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิ ปไตย วินยั นักเรี ยน การพิทกั ษ์
สิ ทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรี ยนอื่น
(ฉ) ส่ งเสริ มสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) ส่ งเสริ มงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ซ) ประสานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการใช้สารเสพติด และส่ งเสริ มป้ องกัน
แก้ไข และคุม้ ครองความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่ งเสริ มการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่ งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(ฐ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ นกลุ่ มงานดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การนิ เ ทศการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิจ ัย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
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การบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรี ยน
เป็ นฐาน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของการศึกษามีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสู ตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
(ค) วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ มและพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน
งานส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนเป็ นกลุ่มงานที่สนับสนุนและส่ งเสริ มให้สถานศึกษา
เอกชนสามารถจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพโดยเป็ นการบู ร ณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไปสู่ การศึกษาตลอดชี พ เป็ นกลุ่ม
งานที่ ด ํา เนิ น การส่ ง เสริ ม การอุ ด หนุ น กองทุ น สวัส ดิ ก ารสถานศึ ก ษาเอกชน งานสวัส ดิ ก าร
สถานศึกษาเอกชน งานส่ งเสริ มการบริ หารงานบุคคลและการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
งานส่ งเสริ มข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาสถานศึ กษาเอกชนมี อาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) กํากับ ดูแล ประสาน ส่ งเสริ ม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรี ยนเอกชน
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(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ วยตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ วยงานที่ต้ งั ขึ้นตามมติคณะรั ฐมนตรี ทําหน้าที่เป็ น
หน่ วยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เป็ นเครื่ องมือของผูบ้ ริ หารในการส่ งสัญญาณเตือน
ความเสี่ ยงที่ทาํ ให้หน่ วยงานปฏิบตั ิไม่บรรลุเป้ าหมาย การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการสอบ
ทานที่ ดี ส ามารถที่ จ ะทํา ให้ ก ารใช้ท รั พ ย์สิ น ของทางราชการเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ประสิ ทธิผล ประหยัดและโปร่ งใส243
นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําเป็ นต้องปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริ หารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัด
การศึกษาภาครัฐ (PMQA) 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนิ นการขับเคลื่อนนโยบายสู่ การ
ปฏิบตั ิจนบรรลุเป้ าหมายและส่ งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษา 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
กํา กับ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และพัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ กิ ด ความเข้ม แข็ ง
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริ หารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการจัดการศึกษา และ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็ นมืออาชีพ 5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและ
พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา 244 สอดคล้องกับที่ เสรี ลาชโรจน์ และคณะ ได้
ทําการศึกษาแนวทางการบริ หารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และได้
243

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่ องการแบ่งส่ วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 13 กันยายน 2553 ), 1-9.
244
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดําเนินการตาม
กลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ :โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,2553), 4.
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เสนอหลักการบริ หารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 โดยได้มี
การขยายความหลักการต่าง ๆ ดังนี้
(1) มี เ อกภาพด้า นนโยบายและมี ค วามหลากหลายในทางปฏิ บตั ิ นั่น คื อ มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานตามนโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพแต่ผูป้ ฏิบตั ิมีอิสระที่จะเลือกปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่ เ หมาะสมของตนเอง ดัง นั้ น แต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจึ ง ใช้ก รอบนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ และในขณะเดียวกันจะมีการ
กําหนดนโยบายตามความต้องการและความจําเป็ นของตนเองเพื่อบริ หารและจัดการการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
(1) มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น นัน่ คือ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจการตัดสิ นใจขององค์กรหลัก ทั้งสามองค์กรดังกล่าว
อย่างชัดเจนไม่กา้ วก่ าย ซํ้าซ้อนกัน ดังนั้น การกระจายอํานาจ จึ งควรถึงมือผูป้ ฏิบตั ิให้มากที่สุด
เท่าที่จาํ ได้ ภารกิจหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงอยู่ที่กาํ กับดูแลสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
ให้สถานศึ กษาได้บริ หารจัดการการศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยสถานศึกษาที่มี
อิสระในการกําหนดความต้องการดําเนิ นการและตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริ หารบุคคล และงานบริ หารทัว่ ไป
(2) มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษา นัน่ คือ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีมาตรฐานและดัชนี
ชี้วดั คุณภาพการศึกษาและการบริ หารจัดการที่ชดั เจนสามารถประเมินและตรวจสอบได้ ดังนั้น ทั้ง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงมีการดําเนินงาน โดยอาศัยแนวทางและวิธีการต่อไปนี้
- มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขององค์กร มาตรฐานการปฏิบตั ิงานขององค์กรและ
มีดชั นี
- ชี้วดั คุณภาพขององค์กรที่สามารถประเมินและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนได้
- มีการบริ หาร และจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีช้ ีวดั คุณภาพที่กาํ หนด
- มีการประเมินคุณภาพขององค์กร โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
- มีการรายงานผลการประเมินต่อหน่วยรับผิดชอบและเปิ ดเผยผลการประเมิน
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- มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อพัฒนาคุณภาพตามเงื่อนไขมาตรการและ
ช่วงเวลาที่กาํ หนด
(3) มีหลักการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง นั่นคือ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องมีแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องชัดเจน
(4) มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา นัน่ คือ ทั้งเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาจําเป็ นต้องมีแนวคิดและวิธีการในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัด
การศึกษาจากหน่วยงาน องค์กร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับหน่วยงาน สถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษา
(5) มีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นัน่
คือทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะไม่บริ หารจัดการโดยลําพังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาจึงบริ หารจัดการ โดยอาศัยคณะกรรมการที่มาจากผูม้ ีส่วนร่ วมฝ่ ายต่าง ๆ ให้เข้ามา
มีบทบาทในฐานะผูร้ ่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมรับผิดชอบไม่ใช่เป็ นเพียงคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ให้ขอ้ เสนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาเพียงอย่างเดียว 245
นอกจากนี้ กลุ่ ม วิ จ ัย และพัฒ นา สํา นัก พัฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เขต
การศึกษา 11ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการเตรี ยมความพร้อมเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสี มาพบว่า 1) บุคลากร มีความรู ้ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน อุทิศเวลา 2) ความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) กาวางแผนและวิธีดาํ เนินงาน 4) งบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอ 5) การติดตามประเมินผลโดยวิธีการประชุมคณะทํางาน 6) มีวสั ดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินงาน 7) การประชาสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการเตรี ยมความ
พร้อมเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขตที่ 2 มีดงั นี้ 1) บุคลากร ทีมงาน มีความเสี ยสละ
รับผิดชอบ มีความรู ้ ความสามารถ 2) การวางแผน มีกระบวนการวิธีการทํางานตามขั้นตอนที่
ชัดเจน 3) การประสานงาน 4 )การมีส่วนร่ วม 5) เวลา 6) งบประมาณ สนับสนุนเพียงพอ

245

เสรี ลาชโรจน์ และคณะ, แนวทางการบริ หารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 2545), 4-5.
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7) การติดตามประเมินผล 8) ความร่ วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9) การเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการทํางานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขตที่ 1 และเขตที่ 2 ได้ดาํ เนิ นการตาม
กระบวนการวางแผน และนํา ระบบการทํางานแบบ PDCA มาใช้ในการทํางาน กระบวนการทํางาน
ตามวงจรนี้ จะมีการตรวจสอบควบคู่ไปกับการทํางาน ทําให้เกิดการปรับปรุ งการทํางานตลอดเวลา
เป็ นการทํางานที่ต่อเนื่ อง ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขตที่ 1 และเขตที่ 2 จึงประสบ
ความสําเร็ จในการเตรี ยมความพร้อมเขตพื้นที่การศึกษา เนื่ องจากนําระบบการทํางานแบบ PDCA
มาใช้ 246 และขณะเดี ยวกัน ญาณิ ศา บุญจิ ตร์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผลองค์ก ารของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพบว่ า1.

องค์ป ระกอบและตัว ชี้ ว ดั

ประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปด้วย 4

องค์ประกอบ คือ

1) ด้านประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ) ด้านผูร้ ับบริ การ 3 ) ด้าน
การเงิน 4) ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา 2.) ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ปั จจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิ
โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผูร้ ับบริ การ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
องค์การ 247และ เสรี ลาชโรจน์ ได้เสนอคุณลักษณะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะรองรับ
พันธกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ดงั นี้
(1) เป็ นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นที่ยอมรับในด้านการวิเคราะห์แผนและ
นโยบายและนโยบายของหน่วยเหนื อและของสถานศึกษา มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะกําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทั้งเป็ นองค์กรนําการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
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กลุ่มวิจยั และพัฒนา สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11.
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการเตรี ยมความพร้อมเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสี มา” (กลุ่มวิจยั และพัฒนา สํานักพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต
การศึกษา 11ปี 2546
247
ญาณิ ศา บุญจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลองค์การของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551-2552), บทคัดย่อ.
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การศึกษาดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงควรเป็ นองค์กรที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
ลักษณะการพัฒนามากกว่าการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่หน่วยเหนือกําหนด
(2) มีศกั ยภาพและความคล่องตัวเพียงพอที่จะกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในเชิง
นโยบาย สนับสนุ น ส่ งเสริ มและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา จึ งจําเป็ นต้องมี บุคลากร เครื่ องมื อและแผนปฏิ บตั ิ การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุ นส่ งเสริ มและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้
(3) บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ผู ้อ ํา นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและบุ ค ลากรในองค์ก าร ควรเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
สถานศึ ก ษาและผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ง ในด้า นความชํา นาญการ ความ
เชี่ยวชาญ และคุณธรรม ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรเป็ นองค์กรเปิ ด มีอิสระและมี
วิธีการสรรหาผูช้ าํ นาญการ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีการหมุนเวียนมา
ปฏิบตั ิงานและใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ไม่ใช่เกิดจากการแต่งตั้งจากหน่ วยเหนื อใน
ส่ วนกลางเพียงอย่างเดียว
(4) เขตพื้นที่การศึกษาควรเป็ นแหล่งบริ การข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา
ควบคู่กบั การกํากับดูแลสถานศึกษา ดังนั้น เครื่ องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี ข่าวสารและศักยภาพ
ของบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับพัฒนาการทางการศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับประเทศและในระดับสากล 248ขณะเดี ยวกันหนู นิล ศรี สมบัติ ได้ศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําพู พบว่า
1) บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความสําเร็ จของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิและ ความรับผิดชอบ 2) การเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 2.1) บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา มี
ความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ ง านไม่แ ตกต่ างกัน 2.2) บุ คลากรที่ มีประสบการณ์ ใ นการทํางาน
ระหว่าง 11-20 ปี กับ 21 ขึ้นไปและมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันในด้านนโยบาย
248

เสรี ลาชโรจน์, แนวทางการบริ หารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ดี,2545), 2.
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และการบริ หาร ส่ วนบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 1-10 ปี กับ 21 ปี ขึ้นไปและมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันในด้านนโยบายและการบริ หารและด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิและความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 249
กฤษดา นิลพัฒน์ ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการดําเนินการควบคุมพัสดุสาํ นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองบัวลําพู เขต 1 พบว่า จากการจัดทําคู่มือการดําเนิ นการควบคุมพัสดุ และการนํา
มาตรฐานการควบคุมภายใน มาใช้ในการพัฒนาการดําเนินการควบคุมพัสดุของกลุ่มผูร้ ่ วมศึกษาใน
วงรอบที่ 1 ทําให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบและมีความชัดเจนในแนวปฏิบตั ิสามารถพัฒนาการ
ดําเนิ นการควบคุมพัสดุท้ งั 4 ด้าน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ส่ิ งที่ยงั เป็ นปั ญหา คือ ยังมีครุ ภณ
ั ฑ์
ไม่ได้นาํ มาลงทะเบียน การเก็บรักษาไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในทะเบียน ช่วงเวลาเบิกจ่ายยังไม่ชดั เจน
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสํานักงานได้รับทราบถึงการจัดเก็บพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และขาด
แคลนงบประมาณในการซ่อมแซมพัสดุ ภายหลังจากได้นาํ ข้อปั ญหาที่คน้ พบในวงรอบที่ 1 ร่ วมกัน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เมื่อมีปัญหาจะรี บดําเนินการแก้ไขได้ทนั ที เพื่อความถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุ ของสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการควบคุมทั้ง 4 ด้าน ให้ทราบโดยทัว่ กัน ทําให้การดําเนิ นการ
ควบคุ ม พัส ดุ ด ํา เนิ น การไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช่ ว ยลดความขัด แย้ง ในการดํา เนิ น งาน
ตลอดจนมี ค วามเข้า ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ พ ัส ดุ ใ นสํ า นั ก งานได้เ ป็ นอย่ า งดี 250
ขณะเดี ยวกัน ชุ ติมา สุ ดประเสริ ฐ ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบี ยน
ประวัติสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษานครราชสี มา พบว่า การพัฒนาระสารสนเทศงานทะเบียน
ประวัติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําให้งานทะเบียนประวัติมีระบบสารสนเทศในการสื บค้น
รวดเร็ ว ข้อมูลการยืมถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหานํามาใช้งาน การติดตาม การ
249

หนูนิล ศรี สมบัติ, “ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองบัวลําภู” (รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547), 56.
250
กฤษดา นิลพัฒน์, “การพัฒนาการดําเนินการควบคุมพัสดุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําพู” (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 55.
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ส่ ง คื น รั ด กุ ม ควบคุ ม การสู ญ หายได้ การแสดงผลการรายงานการปฏิ บ ัติ ง านครอบคลุ ม เป็ น
หมวดหมู่ตรงตามความต้องการ ระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นจึงมีประสิ ทธิ ภาพในระดับหนึ่ ง และ
จะมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นหากได้รับการวิเคราะห์ ระบบและพัฒนาระบบให้สามารถสื บค้นแหล่ง
จัดเก็บทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 ด้วยกานําชื่ อ ชื่ อสกุล ของผูย้ ืมเข้าสู่ ระบบ ประมวลผล ออก
ผลลัพธ์ ทางจอภาพได้ ในลักษณะเดียวกันกับการนําข้าชื่อโรงเรี ยนของผูย้ มื อีกทั้งยังสามารถขยาย
ผลเชื่อมโยงไปยังงานอื่น ๆในกลุ่มบริ หารงานบุคคลได้251สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มาลินี มียงิ่
ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสี มา พบว่า การดําเนิ นการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษานครราชสี มา โดยการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการการนิ เทศ และติดตาม ทําให้ระบบ
สารสนเทศกลุ่ มงานพัฒ นาบุ คลากร โดยเฉพาะด้านงานลาศึ กษาต่ อ และงานพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพมีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ มีความรวดเร็ วทันสมัย เกิดประสิ ทธิภาพต่อ
องค์ก รและบุ ค คล หากจะให้ มี ก ารพัฒ นาสารสนเทศกลุ่ ม งานพัฒ นาบุ ค ลากรเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ควรดูแลด้านโปรแกรมข้อมูลให้ทนั สมัยและมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
วิทยากรผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ด้านโปรแกรม มาให้ความรู ้และจัดทําคู่มือการใช้
โปรแกรม นอกจากนี้ ควรมีระบบป้ องกันการแก้ไขข้อมูลโดยการกําหนดรหัสผ่าน (Password) มี
ผูร้ ับผิดชอบด้านการใช้โปรแกรมสารสนเทศโดยเฉพาะ 252
ณันศภรณ์ นิ ลอรุ ณ ทําการวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจากผลการทดลองระบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า มี
ผลการทดลอง คือ การปรับปรุ ง1) โครงสร้างการบริ หารจัดการศึกษาและระบุแผนผัง โครงสร้าง
ภาระงานของแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจนเรื่ องการจัดการความรู ้ 2) การกําหนดมอบหมายภารกิจที่
251

ชุติมา สุ ดประเสริ ฐ, “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนประวัติสาํ นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นครราชสี มา” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 34.
252
มาลินี มียงิ่ , “การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครราชสี มา” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547),68.

167

สอดคล้องกับแผนภูมิโครงสร้างการจัดการความรู ้ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีคาํ สั่งและคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนรับรู ้ทว่ั ทั้งสํานักงานโดยกําหนดให้งานจัดการความรู ้ เป็ นภารกิจของทุกกลุ่ม
และกลุ่มงานภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของผูอ้ าํ นวยการกลุ่มหรื อหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่ วยที่
รับผิดชอบ 3) การปรับปรุ งด้านเทคโนโลยีและจัดทําเว็บไซต์ มีการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 1 ในมุมมองและมิติใหม่เพื่อประโยชน์ในการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการทํางานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 4) การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีการดําเนิ นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลการ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามระบบการจัดการความรู ้ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
บุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน
ยกเว้น ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งด้านมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
อันดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการทํางานเป็ นทีม ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรมและด้านการบริ การที่ดี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของการดําเนิ นการจัดการความรู ้ระดับบุคคลอยู่
ระหว่าง 3.33-4.00 สําหรับผลการดําเนิ นงานตามระบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับกลุ่มและองค์การนั้น โดยผลการดําเนิ นงาน ตามระบบการจัดการความรู ้ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มและองค์การ ในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก พิจารณา
เป็ นรายกลุ่มและหน่ วยงาน พบว่า ส่ วนใหญ่มีผลการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก โดยมี 4 กลุ่มที่มี
ผลการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมากเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) กลุ่มส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา 2) กลุ่มบริ หารงานบุคคล 3) กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ 4)
กลุ่มอํานวยการ สําหรั บกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุ ดท้าย คือ กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน 253
สอดคล้องกันกับ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้วิจยั ประเมินผลการกระจายอํานาจการ
บริ ห ารการศึ ก ษาให้เ ขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่อประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจยั พบว่า 1) งานด้านวิชาการ มีการ
ดําเนิ นการในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และการนิ เทศการศึกษา ส่ วน
การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา การวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับหน่ วยงานอื่น มีการดําเนิ นการในระดับมาก 2) งานด้านงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ มีการดําเนิ นการในระดับมากที่สุด ส่ วนการจัดทําและเสนองบประมาณ การบริ หาร
253

ณันศภรณ์ นิลอรุ ณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา”(ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2550-2552), บทคัดย่อ.
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บัญชี การบริ หารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริ หารการเงิน มีผลการดําเนิ นการในระดับมาก 3) ใน
ด้านบริ หารงานบุคคล การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเสริ มสร้างในการปฏิบตั ิราชการ และงานเลขานุ การ อ.ก.ค.ส.เขตพื้นที่ มีการดําเนิ นการใน
ระดับมากที่สุด ส่ วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีการดําเนิ นการในระดับมาก 4)ด้านการ
บริ หารงานทัว่ ไป การจัด ระบบการบริ หารและการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่ งเสริ มสนับสนุนและประสานงาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษามีผลการดําเนิ นงานระดับมากที่สุด 254
สอดคล้องกับ แคนโดลี คันเลนและสตัฟฟึ บีม(Candoli, Cullen and Stufflebeam) ระบุว่าสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของสหรัฐอเมริ กา มีหน้าที่สาํ คัญรวม 7 ประการ ดังต่อไปนี้
1.หน้าที่ดา้ นการวางแผน (Planning Function)m สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่
รั บ ผิด ชอบในการกํา หนดเป้ าหมาย วางแผนการดํา เนิ น งานของสํา นัก งาน และของเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
2.หน้าที่ดา้ นการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผน (Delivery Function) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการดําเนิ นงานในโรงเรี ยน
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับประโยชน์เต็มที่ตามที่กาํ หนดไว้
3.หน้าที่ดา้ นการประเมิน (Evaluative Function) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่
รับผิดชอบในการประเมินผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนและของสํานักงาน เพื่อประเมินว่าการ
ดําเนิ นงานประสบผลสําเร็ จมากน้อยเพียงใด และเพียงนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในช่วงเวลาต่อไป
4.หน้าที่ดา้ นการบริ หารจัดการ (Management Function) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการบริ หารจัดการทรัพยากร เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
อย่างสมบูรณ์และเป็ นธรรม
5.หน้าที่ดา้ นการสื่ อสาร (Communication Function) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่
รับผิดชอบในการสื่ อสารทําความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทุกระดับได้รับรู ้
และมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
6.หน้าที่ดา้ นการสนับสนุนการสอน (Instructional Support Function) สํานักงานเขตพื้นที่
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1( เดือนมิถุนายน 2549-ตุลาคม 2549) , 89.
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การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุ นส่ งเสริ ม ประสานงาน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่ น การพัฒนาหลักสู ตรและวิธีการสอนการจัดสร้างห้องสมุด การจัดหา
อุปกรณ์การสอน และการจัดโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาสุ ขภาพอนามัยของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
7.หน้าที่ดา้ นการสนับสนุ นงานนอกเหนื อจากการสอน (No instructional Support
Function) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นอกเหนื อจากการสอน ซึ่ งจะทําให้เกิ ดการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทุกด้าน เช่ น การจัดบริ การรถ
รั บส่ งนักเรี ยน การจัดบริ การอาหารกลางวัน การจัดดู แลรั กษาความปลอดภัย การจัดกิ จกรรม
สันทนาการ และการจัดค่ายพักแรมฤดูร้อน เป็ นต้น 255
บทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
1. กํากับดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ดูว่าสถานศึกษาได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่
หรื อไม่ ในการกํากับจะต้องปล่อยให้สถานศึกษาปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ไปก่อน ไม่มีอาํ นาจสั่งการ
ได้ แล้วดูว่าการปฏิบตั ิน้ ันเป็ นไปตามหน้าที่หรื อไม่ ปฏิบตั ิได้ครบหรื อยัง มีหน้าที่ใดยังไม่ได้
ปฏิ บตั ิ มี ก ารปฏิ บ ัติที่ชอบด้ว ยกฎหมายหรื อไม่ ถา้ สถานศึ ก ษาได้ปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ โดยชอบด้ว ย
กฎหมายและได้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็ถือว่าสถานศึกษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว ถ้าไม่ได้
ปฏิบตั ิ หรื อปฏิ บตั ิ แต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผูท้ ี่มีหน้าที่กาํ กับมีหน้าที่ทกั ท้วงและรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานทราบเพื่อจะได้สั่งการต่อไปผูม้ ีหน้าที่กาํ กับ มีหน้าที่ดูว่าสถานศึกษา
ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยชอบหรื อไม่ ถ้าชอบแล้วก็ไม่มีหน้าที่พิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่ ต่อไปอีก
2. จัดตั้ง ยุบ หรื อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประสาน ส่ งเสริ มและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
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C. Candoli, K. Cullen, and D. Stufflebeam, Superintendent Performance Evaluation:
Current Practice and Directions for Improvement (Kalanazoo Michigan: Westem Michigan
University Center for Research on Educational Accountability and Teacher Evaluation, 1994),
230.
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5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกิอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่จดั
การศึกษาในรู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา256
ในการปฏิบตั ิภารกิจ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการมีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
กํากับดูแล เป็ นอย่างไร ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องนํามติ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปฏิบตั ิ คณะกรรมการจึงทําหน้าที่ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสองฝ่ ายจึงต้องติดต่อ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ทั้งนี้ โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ
ทําให้การจัดบริ การทางการศึกษาในเขตพื้นที่ทว่ั ถึง มีคุณภาพ ภายใต้การบริ หารการจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อให้การกํากับดูแลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
จากบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับ Oliva and Pawlas ให้
คําอธิ บายว่าคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการศึกษาเขตของสหรั ฐอเมริ กา เป็ นทีมงาน
บริ หารเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบอํานาจจากมลรัฐในการกํากับและติดตามดูแลดําเนินงานของ
สถานศึ ก ษาในสั ง กัด ให้เ หมาะสมตามนโยบาย และกฎหมายของมลรั ฐ โดยมี อ าํ นาจในการ
ตัดสิ นใจเต็มที่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
การศึกษาเขตทําได้สองวิธี เขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 95 ใช้วิธีการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสี ยง
ของประชาชนเขตพื้นที่การศึกษา ส่ วนเขตพื้นที่การศึกษาอีกร้อยละ 5 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเขตพื้นที่
การศึ ก ษาขนาดใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ง จํา นวนกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึ ก ษา/
คณะกรรมการการศึกษาของเขตแต่ละพื้นที่การศึกษาไม่เท่ากัน เขตพื้นที่การศึกษาส่ วนใหญ่ (ร้อย
ละ 80) มีจาํ นวนคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตเท่ากับ 7-9 คน จํานวน
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตที่สูงที่สุด 19 คน องค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย แต่สัดส่ วนของกรรมการเพศหญิงสู งขึ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25
ในปี ค.ศ. 1980 เป็ นร้ อยละ 40 ในปี ค.ศ. 1993 ส่ วนใหญ่มีอายุเกิน 40 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท และเป็ นผูม้ ีฐานะดีกว่าประชาชนโดยเฉลี่ยการประชุม ของคณะกรรมการ
256

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คูม่ ือปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เมษายน 2547
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สถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขต มี 3 แบบ คือ การปะชุมสามัญ (regular meeting) การ
ประชุมสามัญ (special meeting) และการประชุมระดับผูบ้ ริ หาร (executive meeting) การประชุม
สองประเภทแรกเป็ นการประชุ มที่เปิ ดให้สาธารณชนผูเ้ กี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มได้ และจัดเป็ น
กลไกที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขต
กับชุมชนอีกด้วย สําหรับประชุมระดับผูบ้ ริ หารจัดเป็ นการประชุมเฉพาะผูบ้ ริ หารเท่านั้น เพื่อหา
ข้อสรุ ปตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการบริ หารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตสหรั ฐอเมริ กา คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตจัดว่าเป็ น
องค์กรที่มีความสําคัญมาก เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณการศึกษาของประเทศ
รวมทั้งหมด ถึง 300 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในแต่ละปี และรับผิดชอบดูแลบุคลกรทางการศึกษากว่า
4.5 ล้านคน คณะกรรมการการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาเขตต้องดําเนิ นงานบริ หารจัดการ
ตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับเพื่อให้นกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง และประชาชนในชุมชน ได้รับการ
ปฏิบตั ิที่เท่าเทียมเป็ นธรรม โดยไม่ล่วงละเมิดอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ (powers and responsibilities)คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขต แบ่งออกได้เป็ น 8 ประเภท ตามลักษณะงานดังต่อไปนี้
1. งานด้านนโยบาย (policy) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา
เขตรับผิดชอบกําหนดนโยบายให้สถานศึกษาดําเนิ นงาน และกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานให้
สถานศึกษาปฏิบตั ิ
2. งานด้านบุคลากร (staffing) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา
เขตรับผิดชอบการคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย และปลดศึกษาธิ การเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่
ระดับสู งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งมอบอํานาจการคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย และ
ปลดศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ระดับรองให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจรองลงไป
3. งานด้านบุคลากรสัมพันธ์ (employee Relations) คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการการศึกษาเขตรับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับบุคลากรสัมพันธ์ทุกเรื่ องรวมทั้งการเจรจา
ต่อรองกับสหภาพครู
4. งานด้านการเงินและงบประมาณ (fiscal matters) คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการการศึกษาเขตต้องควบคุมดูแลการเงินและงบประมาณของเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
สภาพคล่องใช้ประโยชน์เงินภาษีอากรอย่างประหยัด
5. งานด้านนักเรี ยน (students) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา
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เขตต้องกํากับ ติดตามดูแลรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ของนักเรี ยน รั บผิดชอบส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตร การตรวจสอบเวลามาเรี ยน และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสําเร็ จการศึกษา
ของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
6. งานด้านหลักสู ตร (curriculum) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
การศึกษาเขตมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร และรับรองหนังสื อตําราแบบเรี ยน
7. งานด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน (community relastions) คณะกรรมการถาน
ศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตต้องปฏิบตั ิงานสนองความต้องการของผูป้ กครองและสมาชิกใน
ชุมชน
8. งานด้านบทบัญญัติตามกฎหมาย (legal requirements) คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา/คณะกรรมการการศึ ก ษาเขต มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ งเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งใน
ระดับปานกลางและรัฐบาลมลรัฐ 257
บทบาทหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล รวมทั้งการกําหนดจํานวน
และอัตราตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ นโยบาย การบริ หารงานบุคคล ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การบรรจุและแต่งตั้ง
3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องการดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนา การเสริ มสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้ อง
คุม้ ครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริ หารงานบุคคล
7. จัดทํา และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ
8. จัดทํารายงานประจําปี ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
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P.F. Oliva and G.E. Pawlas, Supervision for Today’s Schools, 6th ed. (New York:
John Wiley & Sons Inc., 2001), 115.
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9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่ องการบริ หารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่
อยูใ่ นอํานาจและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารของหน่วยงานการศึกษา
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ใน พระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายอื่น หรื อ
ตามที่ ก.ค.ศมอบหมาย 258สอดคล้อ งกับ ที่ ชุ ม ศัก ดิ์ อิ น ทร์ รั ก ษ์ ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง รู ป แบบที่
เหมาะสมของการบริ หารการศึกษาในระดับพื้นที่ สรุ ปเกี่ ยวกับความคิดเห็ นรู ปแบบการบริ หาร
การศึกษา ดังนี้
(1) ด้านแนวคิด หลักการและนโยบาย ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการกระจายอํานาจไปยังเขต
พื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
(2) ด้านการจัดองค์การ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารเป็ นองค์
คณะบุคคลประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิโดยตําแหน่ง และโดยการเลือกตั้งจากครู หรื อบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่ให้มีจาํ นวนตามสัดส่ วนที่เหมาะสม ส่ วนสํานักงาน จัดให้มีโครงสร้างงาน
แบ่งเป็ นหัวหน้าฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ ายจัดการศึกษา ฝ่ าย
ส่ ง-เสริ มและพัฒนา และฝ่ ายกิจการพิเศษ ซึ่ งการบริ หารงานอยู่ภายใต้การควบคุม กํากับ ติดตาม
ของเลขาธิการหรื อผูอ้ าํ นวยการโดยตําแหน่ง
(3) ด้านการกําหนดบทบาทหน้าที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการโดยรับผิดชอบในการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณ
การติดตามผลและประเมินผล การอนุ มตั ิหลักสู ตร การจัดตั้ง ยุบ รวม ยกเลิกสถานศึกษา รวมทั้ง
การพิจารณากําหนดมาตรฐานการศึกษา
(4) ด้านบุคลากร ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการกําหนดจํานวน ที่มา และวาระของ
คณะกรรมการ
(5) ด้านการประสานงาน ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับบทบาทหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาเป็ นหน่ ว ยประสานงานให้
สถานศึ กษา ปฏิ บตั ิ งานตามแนวนโยบายของกระทรวง ให้องค์ก รเอกชนมี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาระดับเขตพื้นที่ 259
258

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 21, 30.
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วารสารสงขลานคริ นทร์ 6,3 (ก.ย.-ธ.ค.43),205-221.
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บทบาทของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะบริ ห ารงานให้บรรลุ
ตามตัว ชี้ ว ดั ความสําเร็ จ นั้น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องกํากับดูแล การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งสรุ ป มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานราชการที่เป็ นอํานาจและหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา และบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย
2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริ หารงานบุคคลในเรื่ องอื่นที่อยูใ่ น
อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
3 พิจารณาเสนอความดีความชอบ
4. จัดทําแผนและส่ งเสริ มการพัฒนาข้าราชการ
5. จัดทําทะเบียนประวัติ
6. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นตํ่า และเกณฑ์การประเมินผล
งาน สําหรับข้าราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประเมินคุณภาพการบริ หารงานบุคคล และจัดทํารายงานการบริ หารงานบุคคล
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
8. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่บญั ญัติในกฎหมายนี้ กฎหมายอื่น หรื อตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย 260
นอกจากนี้ เพื่ อให้ผูอ้ าํ นวยการสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิ ทธิผล สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้กาํ หนดมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อัน ประกอบไปด้ว ย1.) มาตรฐานตํา แหน่ ง และหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
กําหนดให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเป็ นผูบ้ ริ หาร
ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับการบริ หารและ จัดการศึกษา การพัฒนา
งานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารบุคคล การเงินและสิ นทรัพย์ การบริ หารทัว่ ไปในเขต
พื้นที่ การศึ กษา การประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดการศึ กษาของบุ คคล ท้องถิ่ น และ
260

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545)
มาตรา 24, 32-33.
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หน่วยงานอื่น กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่
ได้รั บมอบหมาย 2) มาตรฐานวิ ทยฐานะและคุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติง าน กํา หนดให้ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารงานในหน้าที่ กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน และมีความรอบรู ้ทว่ั ไปในระดับสู ง มีความสามารถในการ
บริ หารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป โดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจยั เพื่อนําผลไปใช้ในการ
พัฒนาการบริ หาร และจัดการศึกษา และมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีทกั ษะอย่างสู งใน
การบริ หารจัดการศึ กษาของเขตพื้นที่ การศึกษา มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หาร จัดการศึกษาส่ งผลให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นผูม้ ีวินัย
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 261สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี ทําการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์
ภาวะผูน้ าํ ของผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการที่
ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกผลการวิจยั พบว่า 1. ภาวะผูน้ าํ ของผูอ้ าํ นวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับมาก และภาวะผูน้ าํ แบบตามสบายอยูใ่ นระดับน้อย 2. บรรยากาศ
องค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก โดยรวมอยูใ่ นระดับดี 3. การบริ หาร
จัดการที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 4. ตัวแปรที่
ส่ งผลสู งสุ ดและมีนยั สําคัญทางสถิติ ต่อการบริ หารการจัดการที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคตะวันออก คือภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ และร่ วมกันทํานาย
การบริ หาร จัดการที่ดีโดยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การส่ งผลทางตรงต่อการ
บริ หารจัดการที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกขณะเดียวกัน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาส่ งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศองค์การไปยังการ
บริ ห ารจัด การที่ ดี ของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคตะวัน ออกอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.05 262ในขณะที่ เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาพบว่า 1. คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผูอ้ าํ นวยการ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
คุณลักษณะขององค์ประกอบส่ วนตัวที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรม
261

เข้าถึงได้ http://isc.ru.ac.th/data/BA0000645.doc เข้าถึงเมื่อ 1สิ งหาคม 2554
262
วารสารศึกษาศาสตร์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2549-ตุลาคม 2549 , 90.
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จริ ยธรรม คุณลักษณะขององค์ประกอบวิชาชี พที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู ้และ
ความสามารถทางการบริ หาร ซึ่ ง วิรัตน์ จันทร์ สุวรรณ ที่ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เรี ยงลําดับดังนี้ การมีภาวะผูน้ าํ ด้าน
การศึกษา ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
เฉพาะตน ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การมีภาวะผูน้ าํ ชุมชน และการมีภาวะผูน้ าํ ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและจริ ยธรรม 263
สรุ ปได้วา่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่บริ หารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมายและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
อํานาจบังคับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
และนโยบาย ทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับงานวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และบริ หาร
ทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ประสานกลุ่มงานทุกกลุ่ม ให้ปฏิบตั ิงานรองรับและสนับสนุนคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลอื่นตามกฎหมาย ให้มี การดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
รู ปแบบ (Model)
ความหมายของรู ปแบบ
สมิธ และคณะ (Smith and others) อธิบายความหมายของรู ปแบบว่า รู ปแบบเป็ นการ
ย่อส่ วนของจริ งให้เล็กลง เพื่อให้พิจารณาและช่วยทําความเข้าใจข้อเท็จจริ ง ปรากฏการณ์หรื อ
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยการจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งเป็ นเหมือนตัวแทนความจริ ง แต่มิใช่
ข้อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้น 264

263

วิรัตน์ จันทร์สุวรรณ, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา” (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดย่อ.
264
W Edward.Smith and others, The Education Encyclopedia (New Jersey: Prentice-Hall,
1971) ,461 – 462.
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คีฟส์ (Keeves) นิ ยามความหมายรู ปแบบว่า สิ่ งที่แสดงโครงสร้ างของความเกี่ ยวข้อง
ระหว่างชุดของปั จจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ หรื อองค์ประกอบที่สาํ คัญในเชิงความสัมพันธ์หรื อเหตุผล
ซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริ ง หรื อปรากฏการณ์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ 265
คอร์ซินี และเออร์บาส (Corsini and Auerbach) ให้ความหมายของรู ปแบบหมายถึง ชุด
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างปรากฏการณ์ในโลกความจริ ง และโครงสร้างของสิ่ งที่กาํ ลังศึกษา
ซึ่งเป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์ในโลกความจริ ง 266
บาร์โด และฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman) ได้กล่าวถึงรู ปแบบในทางสังคมศาสตร์ ไว้ว่า
เป็ นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพื่อใช้ในการนิ ยมคุณลักษณะ/
หรื อบรรยายคุณสมบัติน้ นั ๆ รู ปแบบเป็ นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพื่อบรรยายคุณลักษณที่
สําคัญของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจรู ปแบบจึงความซับซ้อน
และยุง่ ยากเกินไปในการที่จะทําความเข้าใจ ซึ่ งจะทําให้คุณค่าของรู ปแบบนั้นด้อยลงไป ส่ วนการที่
จะระบุว่ารู ปแบบหนึ่ ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรู ปแบบนั้น ๆ
ควรมี องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ ได้มีขอ้ กําหนดเป็ นการตายตัว ทั้งนี้ แล้วแต่ปรากฏการณ์ น้ ันๆ
อย่างไร 267
ชวิเรี ยน (Schwirian) ได้กล่าวถึงรู ปแบบในทางสังคมศาสตร์ ไว้ว่า “เป็ นชุดของข้อความ
เชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพื่อใช้ในการนิ ยามคุณลักษณะและ/หรื อบรรยาย
คุณสมบัติน้ นั ๆ” 268
อิงลิช และ อิงลิช (English and English) กล่าวว่า มีหลายความหมายต่างกัน คือ
1. แบบจําลองของจริ ง
2. ตัวแบบที่ใช้เป็ นแบบอย่าง
265

John P.Keeves, “Models and model Building”, in Educational Research, Methodology
and Measurement : An International Handbook (U.K. : Pergamon Press, 1988) , 559.
266
R.J.Corsinai and A. J.Auerbach, Concise Encyclopedia of Psychology (New
York:John Wley and sons, 1996),537-574.
267
สมาน อัศวภูมิ , การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการประถมศึกษาระดับจังหวัด
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 15.
268
Schwirian, (สมาน อัศวภูมิ, เรื่ องเดียวกัน. 2537), 13, อ้างถึงใน Bardo and Hartman,
(n.p., 1982) , 70.
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3. รู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สัญลักษณ์และหลักการของระบบ
4. แบบแผนตัวอย่างของการดําเนินงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆในระบบ269
จากความหมายต่าง ๆ ที่นกั วิชาการกล่าวไว้พอสรุ ปไว้วา่ รู ปแบบ (model) หมายถึง
1. แบบอย่างหรื อตัวอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทําซํ้าหรื อ
ลอกเลียนในอนาคต
2. เป็ นชุดของปั จจัยหรื อตัวแปรที่ผศู ้ ึกษาได้พฒั นาขึ้น เพื่อแสดงหรื ออธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่สาํ คัญในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดโดยเฉพาะ
3. แบบจําลองอย่างง่ายหรื อย่อส่ วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผเู ้ สนอรู ปแบบดังกล่าวได้
ศึ ก ษาและพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ แสดงหรื ออธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ ห้ เ ข้า ใจง่ า ยขึ้ น และควรแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วยตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
เมตตา นกเกตุ ได้ให้คาํ จํากัดความ “รู ปแบบ” ว่า เป็ นภาพจําลองอย่างง่ายหรื อย่อส่ วนของ
ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ สนอรู ปแบบดัง กล่ าวให้ศึก ษาและพัฒ นาขึ้ น มา เพื่อ แสดงหรื ออธิ บ าย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น และควรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันด้วยตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 270
ถวิลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ กล่าวว่า รู ปแบบหมายถึงลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นอุ ด มคติ ห รื อ เกิ ด ขึ้ น ได้ย ากในโลกของความจริ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ่ ง ที่ เ ราอยากได้กับ
ความสามารถที่จะหาสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่งแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ 271

269

English and English, (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2536), 40, อ้างถึงใน English and English
(n.p., 1985) ,326.
270
เมตตา นกเกตุ, “การนําเสนอรู ปแบบการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันราชภัฎพระนครศรี อยุธยา,2546),11.
271
ถวิลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ (กรุ งเทพ : เสมาธรรม, 2540),22.
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กรรณิ กา เจิ มเที ยนชัย กล่าวว่ารู ปแบบหมายถึ ง แบบจําลองอย่างง่ ายหรื อย่อส่ วนของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผเู ้ สนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น หรื ออาจใช้ประโยชน์ในการทํานายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทางใน
การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 272
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิ ช ว่ารู ปแบบหมายถึง แบบจําลองอย่างง่ายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่ ผู ้เ สนอได้ศึ ก ษาและพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายปรากฎการณ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งและควรแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรื อปั จจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกันด้วย 273
ประเภทของรู ปแบบ
คีฟส์ (Keeves) แบ่งประเภทของโมเดล โดยยึดแนวทางของ แคปแลนและทัทสุ โอกะ
(Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการของการใช้โมเดลทางการศึกษาไว้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. โมเดลเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลักษณะเป็ นโมเดลเชิงกายภาพ ส่ วนใหญ่ใช้
ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น โมเดลแสดงพัฒ นาการของอะตอม เป็ นต้น โมเดลประเภทนี้ ทาง
การศึกษาไม่ค่อยนํามาใช้กนั สร้างขึ้นโดยใช้หลักการเทียบเคียงโครงสร้างของโมเดลให้สอดคล้อง
กับลักษณะของสิ่ งที่คล้ายคลึงกันและทําให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลหรื อความรู ้ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
ด้วย โมเดลที่ สร้ างขึ้นต้องมี องค์ประกอบที่ ชัดเจน เพื่อให้สามารถนําไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ได้และสามารถนําไปใช้หาข้อสรุ ปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
โมเดลประเภทที่ใช้ในวงการศึกษา เช่น โมเดลของจํานวนประชากรนักเรี ยนในโรงเรี ยน
(Model of School Poptilation) สร้างขึ้นโดยการเทียบเคียงกับลักษณะของแท้งค์น้ าํ ที่ประกอบด้วย
ท่อนํ้าเข้าและท่อนํ้าออก กล่าวถึง จํานวนนักเรี ยนที่เข้าโรงเรี ยนประกอบด้วยอัตราการเกิดของแด็ก
อัต ราการย้า ยเข้า พื้ น ที่ และอัต ราการรั บ เด็ก อายุต่ าํ กว่ า เกณฑ์ ส่ ว นจํา นวนนัก เรี ย นที่ อ อกจาก
โรงเรี ยน ประกอบด้วย อัตราการย้ายออกจากพื้นที่ อัตราการออกจากโรงเรี ยนตามระบบ และอัตรา
การออกจากโรงเรี ยนเนื่องจากอายุพน้ เกณฑ์ จุดมุ่งหมายของโมเดลนี้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
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กรรณิ กา เจิมเทียนชัย, การพัฒนารู ปแบบการประเมินประสิ ทธิผลองค์กรของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538),82.
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ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, การนําเสนอรู ปแบบการบริ หารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็ จใน
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2544),15.

180

ของจํานวนประชากรนักเรี ยนในโรงเรี ยนนัน่ เอง
การทดสอบโมเดลประเภทนี้ ทํา ได้โ ดยการเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ที่ เ ก็ บ
รวบรวมได้ในขณะนั้น ตามหลักการให้เหตุผลทางตรรกะ อย่างไรก็ดี โมเดลประเภทนี้มีจุดอ่อน คือ
ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบภายในโมเดลได้อย่างชัดเจนจึงทําให้นาํ ไปใช้
ได้อย่างจํากัด
2. โมเดลเชิงข้อความ (Semantic Model) ลักษณะสําคัญของโมเดลประเภทนี้คือ การ
แสดงความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบภายในโมเดลในรู ป ของข้อ ความโมเดลเชิ ง ข้อ ความใช้
หลักการเที ยบเคี ยงเชิ งเชิ งแนวคิด จึ งให้เนื้ อหาสาระมากกว่าโมเดลเชิ งเทียบเคียง การที่โมเดล
ประเภทนี้ ใช้ขอ้ ความ จึงทําให้อธิ บายรายละเอียดของโมเดลได้ดี แต่จุดอ่อนของโมเดลประเภทนี้
คือ ขาดความชัดเจน ยากแก่การทดสอบโครงสร้างของโมเดล อย่างไรก็ตาม โมเดลเชิงข้อความก็
นํามาใช้กนั แพร่ หลายทางด้านการศึกษาเพราะสามารถนําไปใช้ศึกษาหรื อวิจยั เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ทางการศึกษาได้ดี เช่น โมเดลการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เป็ นต้น
3. โมเดลเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) โมเดลเชิงคณิ ตศาสตร์ได้เริ่ มนํามาใช้
ในทางการศึกษา ประมาณปี พ.ศ. 2503 แรก ๆ นํามาใช้ทางด้านการวัดผลการศึกษา ในสาขาวิชาอื่น
ๆปั จ จุ บ ัน มี แ นวโน้ม ว่ า จะนํา ไปใช้ทางด้า นพฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ เ พิ่ม ขึ้ น เพราะ
สามารถทดสอบสมมติฐานได้ ซึ่งจะช่วยให้นาํ ไปสู่การสร้างทฤษฎีในสาขาวิชานั้น
4. โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model)
4.1 โมเดลระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็ นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ร ะหว่ า งตัว แปรด้ว ยเส้ น โยงที่ มี ทิศ ทางของการเป็ นสาเหตุ ไ ปในทางเดี ย วกัน หรื อไม่ มี
ความสัมพันธ์ยอ้ นกลับ รวมทั้งกรณี ความสัมพันธ์ของตัวแปรเดียวกัน แต่ต่างวันเวลากัน
4.2 โมเดลเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non-Recursive Model) เป็ นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในโมเดลตัวหนึ่ ง อาจเป็ นได้ท้ งั
สาเหตุและผลของตัวแปรภายในโมเดลอีกตัวหนึ่ง หรื อมีทิศทางความสัมพันธ์ยอ้ นกลับนัน่ เอง 274
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Keeves, อ้างถึงใน จิตรา เตมีย,์ (ม.ป.ท., 2540), 84-85.
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จอยซ์และวิล (Joyce and Weil) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรู ปแบบตามแนวคิด
หลักการหรื อทฤษฏีซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้นๆ และได้แบ่งกลุ่มรู ปแบบการสอน
เอาไว้ 4 รู ปแบบ คือ
1. Information-Processing Models เป็ นรู ปแบบการสอนที่ยดึ หลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผูเ้ รี ยน และแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. Personal Models รู ปแบบการสอนที่จดั ไว้ในกลุ่มนี้ ให้ความสําคัญกับปั จเจกบุคคล
และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบตั ิต่อสรรพ
สิ่ ง (reality) ทั้งหลาย
3. Social Interaction Models เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม
4. Behavior Models เป็ นกลุ่มของรู ปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู ้ดา้ นพฤติกรรมศาสตร์
เป็ นหลักในการพัฒนารู ปแบบ จุดเน้นที่สาํ คัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สงั เกตได้ของผูเ้ รี ยน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 275
ชวิเรี ยน (Schwirian) ได้ให้ทศั นะถึงแนวคิดหรื อทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนดรู ปแบบโดย
แบ่งประเภทของรู ปแบบด้วยการอธิ บายลักษณะ จากลักษณะของเมืองออกมาเป็ นรู ปแบบที่อธิ บาย
โดยลักษณะพื้นที่และรู ปแบบที่อธิ บายโดยลักษณะของประชากร รู ปแบบที่ใช้ในการอธิ บายพื้นที่
นั้น มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่า ลักษณะอย่างไร เช่น Concentric Zone Model
และ Social Area Analysis Model เป็ นต้น สําหรับรู ปแบบที่ใช้อธิบายโดยคุณลักษณะของประชากร
นั้น เป็ นรู ปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมืองต่าง ๆ เช่น
Residential Segregation Models และ Group Location Models เป็ นต้น 276
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Joyce and Weil, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ , การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการ
ประถมศึกษาระดับจังหวัด (ม.ป.ท.,2537), 15.
276
Schwirian, (1982) : 70 – 72, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, (2537), 15.
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องค์ ประกอบของรู ปแบบ
ตามแนวคิดของ บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมา
จากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริ หารตามสถานการณ์
(Contingenc Approach ) และองค์ประกอบ โดยรู ปแบบประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อม (Environment)
2. เทคโนโลยี (Technology)
3. โครงสร้าง (Structure)
4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสิ นใจสัง่ การ (Decision
Making) 277
รู ปแบบการศึกษาและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดองค์กรและการบริ หารของ Brown
and Moberg มีลกั ษณะดังแผนภูมิที่

13
สภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี
กระบวนการจัดการ

โครงสร้าง
การตัดสิ นใจสัง่ การ

แผนภูมิที่ 13 รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and
Moberg
ที่มา : Brown and Moberg. (organization Theory and Management. A Macro Approach,
(1980), 17

277

1980),17.

Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro Approach, (n.d.,
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คุณลักษณะของรู ปแบบที่ดี
คีฟส์ (Keeves) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีขอ้ กําหนด (requirement)
4 ประการ คือ
1. ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) มากกว่า
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship)
2. ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการ
สังเกต ซึ่งสามารถที่จะทดสอบรู ปแบบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. ควรต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรู ปแบบ
จะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. ควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
ลักษณะใหม่ ซึ่งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาํ ลังศึกษา 278
การทดสอบรู ปแบบ
คีฟส์ (Keeves) ได้กล่าวว่า ปั ญหาที่เป็ นอันตรายอย่างสําคัญในการสร้างหรื อพัฒนา
รู ปแบบทางการวิจยั การศึ กษาคือ การสร้ างรู ปแบบขึ้นมาเพื่ออธิ บายเท่ านั้น ไม่ได้มีการนําไป
ทดสอบรู ปแบบให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เป็ นที่ยอมรับ ฉะนั้นการสร่ างรู ปแบบที่ดีตอ้ งมีการทดสอบ
รู ปแบบควบคู่ไปด้วย ในการทดสอบรู ปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ น้ ัน จะมีขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณและตัวเลขทางสถิติแสดงอย่างชัดเจน แต่ในการทดสอบรู ปแบบทางการศึกษาบางเรื่ องยังมี
ข้อจํากัด ไม่สามารถกระทําได้ชดั เจนเชิงสถิต 279
อีสเนอร์ (Eisner) ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรื อการประเมินโดยใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิใน
ประเด็นที่ตอ้ งการสาระ รายละเอียดทางเนื้ อหามากกว่าการทดสอบเชิงสถิติ โดยเชื่อว่า การรับรู ้ที่
เท่ากันจะเป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูร้ ู ้ ซึ่งแนวคิดในการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นดังนี้
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J.P. Keeves, Educational research, methodotogy and measurement : An intemational
Handbook (oxford : Pergamon Press, 1988),560.
279
J.P. Keeves, Educational research, methodotogy and measurement : An intemational
Handbook (n.p.,n.d.),52.
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1. การประเมินตามแนวทางนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณา โดยไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และการตัดสิ นใจ แต่
อาจจะมีการผสมผสานปั จจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและคุณภาพของสิ่ งที่ตอ้ งการประเมิน
2. การประเมินที่เป็ นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่ องที่จะประเมิน เป็ นการ
พัฒนามาจากรู ปแบบการวิพากษ์งานศิลป์ ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับสู งมาเป็ นผูว้ ินิจฉัย ต้องใช้
ความรู ้ ความสามารถอย่างแท้จริ ง ไม่ สามารถวัดได้ด้วยเครื่ องมื อใด ๆ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา
เท่านั้นจะเข้าใจอย่างแท้จริ ง รู ปแบบนี้จึงเป็ นที่นิยมใช้ในวงการศึกษาที่ตอ้ งการความลึกซึ้งและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็ นอย่างมาก
3. รู ปแบบที่ใช้ตวั บุคคล จะมีผทู ้ รงคุณวุฒิเป็ นผูป้ ระเมิน โดยให้ความเชื่อถือผูท้ รงคุณวุฒิ
นั้น มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี โดยมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ
นั้นมาจากประสบการณ์และความชํานาญของผูท้ รงคุณวุฒิโดยตรง
4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทํางานของผูท้ รงคุณวุฒิ ตามความ
ถนัดและความต้องการ ตั้งแต่การกําหนดประเด็นสําคัญ การบ่งชี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ การเก็บรวบรวม
การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล และวิธีการนําเสนอ
การตรวจสอบรู ปแบบ
จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการสร้ างรู ปแบบ ก็เพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้น ด้วย
ข้อมู ลเชิ งประจัก ษ์ การตรวจสอบรู ปแบบมี ห ลายวิธี ซึ่ ง อาจใช้ก ารวิเ คราะห์ จ ากหลัก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะ (qualitative) และเชิงปริ มาณ (quantilative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐาน
เชิงคุณลักษณะอาจใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบส่ วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริ มาณ
ใช้เทคนิคทางสถิติซ่ ึงอาจตรวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่างคือ
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง/เหตุผล ระหว่าง
ตัวแปร
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถ
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ประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรื อสถานที่ได้ (Across Time, samples, Sites) หรื ออ้างอิงจาก
กลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบนําไปสู่ คาํ ตอบ 2 ข้อ คือ
2.1 การสร้างรู ปแบบใหม่ หรื อ
2.2 การปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบเดิม280
ไอส์เนอร์ (Eisner) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิในบางเรื่ อง
ที่ตอ้ งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยเชื่ อว่าการรับรู ้ที่เท่ากันนั้น เป็ น
คุณสมบัติพ้ืนฐานของผูร้ ู ้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิไว้ดงั นี้
1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ตามรู ปแบบการประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (goal-based model) การตอบสนองปั ญหา
และความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องตามรู ปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรื อ
กระบวนการตัดสิ นใจ (decision making model) แต่อย่างใด แต่การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิจะเป็ น
การวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างลึกซึ้ งเฉาพะในประเด็นที่นาํ มาพิจารณา ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องเกี่ ยวโยงกับ
วัตถุประสงค์หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปั จจัยในการ
พิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ คุณภาพ
ประสิ ทธิภาพหรื อความเหมาะสมของสิ่ งที่ทาํ การประเมิน
2. เป็ นรู ปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialization) ใน
เรื่ องที่จะประเมิน โดยที่พฒั นามาจากรู ปแบบการวิจารณ์ งานศิลป์ (art criticism) ที่มีความ
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสู งมาเป็ นผูว้ ินิจฉัย เนื่องจากเป็ นการวัดคุณค่าไม่
อาจประเมินด้วยเครื่ องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผูป้ ระเมินอย่างแท้จริ งต่อมา
ได้มีก ารนํา แนวคิ ด นี้ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการศึ ก ษาระดับสู งในวงการอุ ด มศึ ก ษามากขึ้ น ในสาขา
เฉพาะที่ตอ้ งอาศัยผูร้ ู ้ในเรื่ องนั้นจริ ง ๆ มาเป็ นผูป้ ระเมินผล ทั้งนี้ เพราะองค์ความรู ้เฉพาะสาขานั้น ผู ้
ที่ศึกษาเรื่ องนั้นจริ ง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
3. เป็ นรู ปแบบที่ใช้ตวั บุคคล คือผุท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดย
ให้ความเชื่อถือว่า ผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชํานาญของผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เอง
280

อุทุมพร จามรมาน, “โมเดล (Model), “วารสารวิชาการ 1,3 (มีนาคม 2541) ,3.
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4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทํางานของผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ตามอัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกําหนดประเด็นที่
พิจารณา การบ่งชี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจน
วิธีการนําเสนอ
ทั้งนี้ การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็ น
ที่เชื่อถือ (high credit) ของวิชาชีพนั้นเป็ นสําคัญ 281
อุทุมพร จามรมาน กล่าวถึงขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ การสกัดองค์ประกอบ (factor
extraction) และการหมุนแกนองค์ประกอบ (factor roattion) การสกัดองค์ประกอบ จะพยายามให้
ได้ความแปรปรวนมากที่สุดสําหรับองค์ประกอบแต่ละตัว หลังจากสกัดองค์ประกอบร่ วมของตัว
แปรต่าง ๆ ได้แล้ว ก็จะทราบว่า ตัวแปรใดมีองค์ประกอบร่ วมกับตัวแปรใด โดยดูจากเมตริ กซ์
นํ้า หนัก องค์ป ระกอบ ซึ่ ง ชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ป ระกอบแต่ ล ะตัว แปรต่ า ง ๆ
เหล่ า นั้ น องค์ป ระกอบใดสกัด ได้ก่ อ นการหมุ น แกน ในบางครั้ งก็ ย ากแก่ ก ารอ่ า นและการ
ตี ค วามหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ที่ สํา คัญ ประการหนึ่ งของการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบคื อ การหา
องค์ประกอบที่มีความหมาย องค์ประกอบที่ได้จะมีความหมายชัดเจน ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด และมีน้ าํ หนักมากต่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งเป็ นพิเศษ
หลังจากสกัดตัวแปรมักพบว่า องค์ประกอบตัวแรก จะอธิ บายความแปรปรวนที่ เหลื อจากการ
อธิ บายองค์ประกอบตัวแรก องค์ประกอบตัว ที่ สาม จะอธิ บายความแปรปรวนที่ เ หลื อจากการ
อธิบายด้วยองค์ประกอบ 2 ตัวแรก เช่นนี้เรื่ อยไป จากผลการสกัดองค์ประกอบ ในบางครั้งพบความ
สลับซับซ้อนขององค์ประกอบ ในกรณี ที่ตวั แปรตัวหนึ่ งมีน้ าํ หนัก (factor loading ) บน
องค์ประกอบมากกว่า 1 ตัว ยิง่ มีความสลับซับซ้อนขององค์ประกอบมากเท่าใดความยุง่ ยากในการ
แปลความหมายขององค์ประกอบและตัวแปรก็มีมากเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องลดความสลับซับซ้อน
ของตัวแปรให้ต่าํ ลง เพื่อตัวแปรแต่ละตัวจะมีน้ าํ หนักบนองค์ประกอบเพียงตัวเดียว ซึ่งการลดความ
ซับซ้อนของตัวแปรลง ทําได้โดยการหมุนแกนนัน่ เอง282

281

Eisner E., Educational connoisseurship and criticism : Their form and functions in
Educational Evaluation, “ journl of Aesthetic Education (n.p.,1976) , 192-193.
282
อุทุมพร จามรมาน, วิธีวิเคราะห์ตวั ประกอบ (กรุ งเทพ:ฯ ภาควิชาวิจยั การศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 38-40.
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แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ต ัว แปรหลายตัว (multivariate
statistical technique) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สังเกตหรื อวัดได้
ซึ่งใช้ได้แทบทุกวงการวิชาการ ไม่วา่ จะเป็ นทางสังคมศาสตร์หรื อวิทยาศาสตร์ 283
ความหมายการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมาย การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ที่
เหมือนกันและแตกต่างกันดังนี้
กัลยา วานิชย์บญั ชา ให้ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) คือ
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย เป็ นเทคนิคการแบ่งกลุ่มตัวแปรหรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้
ในกลุ่มเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกหรื อลบก็ได้ 284
โยธิ น คันสนยุทธร และชุมพร ยงกิตติกุล กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบยึดหลักว่า
ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั เพราะตัวแปรหล่านั้นมีองค์ประกอบร่ วมกัน (common factors)
ซึ่ งสังเกตจากการจับกลุ่มตัวแปร หรื อค่าสัมประสิ ทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสมมติเรามีตวั
แปร 100 ตัว และตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กนั แบ่งออกได้เป็ น 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั สู ง ที่เป็ นเช่นนั้นเพราตัวแปรมีองค์ประกอบร่ วมกัน ถ้าเราพบว่า องค์ประกอบ
ร่ วมของตัวแปรเหล่านั้นมี ความสัมพันธ์กนั สู ง เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ขอ้ มต่าง ๆ อาจใช้
องค์ประกอบร่ วม 10 ตัวจนั้นแทนตัวแปร 100 ตัวเป็ นการลดจํานวนข้อมูลให้นอ้ ยลง เพื่อสะดวก
และประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 285
สําราญ มีแจ้ง กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นวิธีการที่จะอธบายข้อมูลให้ง่ายขึ้น
ด้วยการลดจํานวนตัวแปรให้นอ้ ยลง โดยการพยายามหาโครงสร้างองค์ประกอบจํานวนน้อย ๆ ที่
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สุ ชาติ ประสิ ทธิรัฐสิ นธุ์, เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวสําหรับการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการวิธีการและการประยุกต์ (กรุ งเทพ : สถาบัน
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กัลยา วานิชย์บญั ชา, การวิเคราะห์สถิติข้ นั สูงด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพ : ธรรม
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จะแทนตัวแปรจํานวนมาก ๆ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น ยึดหลักการที่ว่า การที่ตวั แปรหรื อ
ข้อมูลต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั ก็เพราะตัวแปรต่าง ๆ เหล่านั้นมีองค์ประกอบร่ วมกัน สังเกตได้จาก
การจับกลุ่มตฃของตัวแปรหรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์กนั
สู งเป็ นกลุ่ม ๆ การที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะว่า ตัวแปรเหล่านี้ มีตวั ประกอบร่ วมกันถ้าพบว่าตัวประกอบ
ร่ วมและตัวแปรเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กนั สู ง แทนที่จะใช้ตวั แปรจํานวนมาก ๆ อาจใช้ตวั ประกอบ
ร่ วมแทนตัวแปรเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็ นการลดจํานวนข้อมูลให้นอ้ ยละ286
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์และลัดดาวัลย์ รอดมณี การวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ เทคนิ คทาง
สถิติที่ใช้ในการลดปริ มาณข้อมูลให้นอ้ ยละ (data reduction) เพื่อให้ง่ายต่อการความเข้าใจ และทํา
ให้ทราบถึงโครงสร้างและแบบแผน (Structure and Pattern of Data) กล่าวคือ เมื่อนักวิจยั มีจาํ นวน
ตัวแปรสังเกตมาก ๆ หลายตัว และมีความไม่สะดวกในการที่ใช้ตวั แปรจํานวนมากดังกล่าว มา
วิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบจะลดจํานวนตัวแปรเหล่านั้นให้เหลือน้อยตัว โดยอาศัย
โครงสร้างและแบบแผนของความสัมพันธ์ที่มีอยูใ่ นข้อมูลหรื อระหว่างตัวแปร 287
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นักการศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ดงั นี้
กัลยา วานิชย์บญั ชา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ
1. เพื่อลดจํานวนตัวแปร กรณี ที่ผวู ้ ิจยั มีตวั แปรจํานวนมากและตัวแปรเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์กนั จะจัดกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยการ
2. เพื่อนําตัวแปรหรื อปั จจัยที่สร้างขึ้นมาใหม่สาํ หรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (confirmatory) เกี่ยวกับการที่ผวู ้ ิจยั จะต้องกําหนด
ความสํา คัญ หรื อ นํ้า หนัก ของตัว แปร เช่ น ต้อ งการสร้ างดัช นี ว ดั ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของ
พนักงาน ซึ่งจะพัฒนาจากตัวแปรหลาย ๆ ตัว
4. เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน หรื อปัจจัย
เดียวกัน288
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สําราญ มีแจ้ง, สถิติข้ นั สูงสําหรับการวิจยั , (กรุ งเทพ : พิมพ์ครั้งที่ 2 นิชินแอดเวอร์ไท
ซิ่งกรุ๊ ฟ, 2546), 196.
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สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ และลัดดาวัลย์ รอดมณี , เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว
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189

สําราญ มีแจ้ง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น ถ้าจะจําแนกตาม
โมเดลของการวิเคราะห์องค์ประกอบจะพบว่า การวิเคราะห์ตวั ประกอบมีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ
1. เพื่อศึกษาว่าตัวประกอบร่ วม ที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกัน
2. ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยที่จาํ นวนตัวประกอบร่ วมที่หาได้ จะมีจาํ นวนน้อย
กว่าจํานวนตัวแปรนั้น มีตวั ปอบร่ วมอะไรบ้าง โมเดลนี้เรี ยกว่า Exploration Factor Analysis Model
3. เพื่อต้องการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวประกอบว่า ตัว
ประกอบแต่ละตัว ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรแต่ละตัวควรมีน้ าํ หนักหรื ออัตรา
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบมาน้อยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไว้หรื อไม่ หรื อสรุ ปได้ว่าเพื่อ
ต้องการทดสอบว่า ตัวประกอบอย่างนี้ ตรงกับโมเดลหรื อตรงกับทฤษฎี ที่มีอยู่หรื อไม่ โมเดลนี้
เรี ยกว่า Confimatory Factor Analysis Model 289
สุ ชาติ ประสิ ทธิรัฐสิ นธุ์ กล่าวว่า การใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) มี
วัตถุประสงค์ที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1. เพื่อหาองค์ประกอบร่ วม อธิบายถึงความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เรี ยกว่า
Exploratory Factor Analysis
2. เพื่อยืนยัน สนับสนุน พิสูจน์ ตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลหรื อ
ตัวแปรว่า มีองค์ประกอบร่ วมกันกี่ตวั ประกอบ อะไรบ้าง และแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบอย่างไร เรี ยกว่า Confirmatory Factor Analysis
3. เพื่อนําโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแปรเหล่านี้ไปใช้
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กัลยา วานิชย์บญั ชา, สถิติสาํ หรับการวิจยั , พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพ : จุฬาลงกรณ์
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สร้างคะแนนองค์ประกอบ (factor score) คะแนนที่ได้น้ ีเปรี ยบเสมือน ค่าของตัวแปรใหม่ที่
ประกอบด้วยตัวแปรเดิมหลาย ๆ ตัว ที่เรี ยกว่า Composite Variable 290
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ ได้รวบรวมและประมวลสรุ ปจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์
องค์ประกอบจําแนกย่อยได้หลายประการ ได้แก่
1. ช่วยบรรยายเกี่ยวกับพิสยั (domain) ที่ตอ้ งการศึกษา
2. ช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
3. ช่วยจัดประเภทของตัวแปร
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วม (functional relation) ระหว่างตัวแปร
5. วิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบ (factorial structure) ของตัวแปร ที่เป็ นเกณฑ์และระบุ
ตัวแปรที่จะเป็ นประโยชน์ในสมการถดถอย 291
ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ไว้ดงั นี้
กัลยา วานิชย์บญั ชา ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) มีดว้ ยกัน
4 ประการ คือ
1. ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยูใ่ นปั จจัยเดียวกัน โดยถือว่า
ปั จจัยใหม่ที่สร้างขึ้นเป็ นตัวแปรที่สามารถหาค่าของปั จจัยที่สร้างขึ้นได้ เรี ยกว่า factor score จึง
สามารถนําปัจจัยดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่นการวิเคราะห์ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ (regression and correlation analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) การทดสอบสมมติฐาน (t-test} z-test) การวิเคราะห์จาํ แนกกลุ่ม (discriminate analysis)
เป็ นต้น
2. ใช้ในการแก้ปัญหาที่ตวั แปรที่ตวั แปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย มี
ความสัมพันธ์กนั (multicolinearity) วิ.การอย่างหนึ่ งในการแก้ปัญหา (multicolinearity) คือ การ
รวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการสร้างเป็ นตัวแปรใหม่ หรื อเรี ยกว่า ปั จจัย
290

สุ ชาติ ประสิ ทธิรัฐสิ นธุ์, เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวสําหรับการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ (กรุ งเทพ : สถาบัน
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โดยใช้เทคนิ ค Factor Analysis แล้วนําปั จจัยดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยต่อไปเนื่องจากปั จจัยดังกล่าวจะไม่มีความสัมพันธ์กนั จึงเป็ นการแก้ปัญหา multicolinearity)
3. ทําให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค factor analysis
จะหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กนั มาก
ไว้ในปั จจัยเดียวกัน จึงสามากรถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่
อยูใ่ นปั จจัยเดียวกันได้
4. ทําให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละปัจจัยได้ตามความหมายของตัวแปรต่าง ๆ
ที่อยูใ่ นปัจจัยนั้น ทําให้สามารถนําไปใช้ในด้านการวางแผนได้292
5. ชนิดของตัวแปรหรื อสเกลของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
กัลยา วานิ ชย์บญั ชา กล่าวว่า ตัวแปรที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ จะต้องเป็ น
ข้อมูลเชิงปริ มาณหรื อเป็ นสเกลแบ่งช่วยและสเกลอัตราส่ วน กรณี ที่มีตวั แปรบางตัวเป็ นตัวแปรเชิง
กลุ่ม คือ เป็ นสเกลแบ่งกลุ่ม (nominal) หรื อสเกลอันดับ (ordinal scale) จะต้องเปลี่ยนตัวแปรเชิง
กลุ่มให้อยูใ่ นรู ปตัวแปรเทียม (dummy) หรื อ indicator variable) ก่อน คือตัวแปรเชิงกลุ่มที่จะ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยจะต้องมีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 0 กับ 1 เท่านั้น 293
สุ ชาติ ประสิ ทธิ รัฐสิ นธุ์ และลัดดาวัลย์ รอดมณี กล่าวว่า ลักษณะของข้อมูลที่จะนํามาใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายและแบบของการวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูลที่
ใช้แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลที่เป็ นตัวแปรแบ่งลักษณะของประชากรหรื อตัวอย่างที่ได้มาจากการสํารวจ เช่น
อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ข้อมูลที่ใช้คือ ตัวแปรที่แสดงค่าต่าง ๆ ของลักษณะของประชากร ในการ
วิเคราะห์ตวั แปรประเภทนี้ เรี ยกว่า ประเภท R (R-type factor analysis) ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้กนั เป็ น
ส่ วนใหญ่
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2552., 5.
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2. ข้อมูลที่เน้นการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันหรื อความแตกต่างกันของหน่วย ซึ่งอาจ
เป็ นบุคคลหรื อวัตถุส่ิ งของ (association between individuals or objects) แทนที่จะวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ ห รื อ ความไม่ สั ม พัน ธ์กัน ระหว่า งตัว แปร ข้อ มูล ที่ ต ้อ งเตรี ย ม คื อ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลหรื อวัตถุสิ่งของ การวิเคราะห์องค์ประกอบประเภทนี้ เรี ยกว่า Q – type factor nalysis
ซึ่งยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายในวงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3. เป็ นการวิเคราะห์ตวั แปรที่เก็บจากบุคคล หรื อวัตถุส่ิ งของกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง แล้ว
นําเอาคุณสมบัติหรื อตัวแปรมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบประเภทนี้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์
ปัจจัยแบบ 3 ด้าน (three-model factor analysis) ซึ่งยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย 294
4. เงื่อนไขของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
กัลยา วานิชย์บญั ชา กล่าวว่า เงื่อนไขของการวิเคราะห์องค์ประกอบมีดว้ ยกัน 5 ประการ
คือ

1. Factor (F) และ error (e) จะต้องเป็ นอิสระกัน
2. ตัวแปรที่นาํ มาจัดกลุ่ม ควรเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ และกรณี ที่มีตวั แปรเชิงกลุ่มผสมอยู่

ด้วย จะต้องเปลี่ยนตัวแปรเชิงกลุ่มให้อยูใ่ นรู ปแบบตัวแปรเทียม (dummy variable ) ก่อน
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง factor และตัวแปรอยูใ่ นรู ปเชิงเส้น (linear) เท่านั้น
4. สําหรับเทคนิค principal component analysis ตัวแปรแต่ละตัวหรื อข้อมูล ไม่
จําเป็ นต้องมีการแจกแจงปกติ แต่ถา้ ตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงค่อนข้างมาก และมีคา่ ผิดปกติ
(outlier) ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ถูกต้อง
5. จํานวนข้อมูล (case) ควรมากกว่าจํานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคาํ ถามว่า ควรมากกว่ากี่เท่า
บางครั้งจะพบว่า ต้องการให้จาํ นวนข้อมูล (case) มากกว่า จํานวนตัวแปรอย่างน้อย 10 เท่า 295
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ

294

สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ และลัดดาวัลย์ รอดมณี , เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว
สําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ , 116.
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กัลยา วานิชย์บญั ชา กล่าวว่า การนําเทคนิค factor analysis การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดกลุ่ม
หรื อจําแนกกลุ่มตัวแปร แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การตรวจสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั มากหรื อมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญ จะสามารถใช้
เทคนิค factor analysis ได้ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความสัมพันธ์กนั น้อย ไม่ควรใช้
เทคนิค factor analysis โดยการตรวจสอบทําได้ 2 วิธี ดังนี้
1. วิธีการตรวจสอบโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการสร่ างเมทริ กซ์แสดง
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่
2. วิธีที่ผวู ้ ิเคราะห์สามารถตรวจสอบโดยใช้สถิติ KMO
ขั้นที่ 2 การสกัดปั จจัย (factor analysis)
เป็ นขั้นตอนย่อยของเทคนิค (factor analysis วัตถุประสงค์ของการสกัดปัจจัย คือการหา
จํานวน factor ที่สามารถใช้แทนตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได้ หรื อเป็ นการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมา
ไว้ใน factor วิธีการสกัดปั จจัยมีหลายวิธีที่นิยมมากที่สุด คือ วิธี principal component analysis หรื อ
PCA
ขั้นที่ 3 การหมุนแกนปั จจัย (factor rotation)
ในกรณี ที่ค่า factor loading มีค่ากลาง ๆ ทําให้ไม่สามารถจัดตัวแปรว่า ควรอยูใ่ น factor
ใดได้น้ นั จะต้องทําการหมุนแกน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปั จจัยคือ เพื่อให้ค่า factor
loading 1ของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรื อลดลง จนกระทัง่ ทําให้ทราบว่า ตัวแปรนั้นควรอยูใ่ น factor
ใด หรื อไม่ควรอยูใ่ น factor ใด วิธีการหมุนแกนปัจจัยมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ
1. Orthogonal rotation เป็ นการหมุนแกนปั จจัยแล้วยังคงทําให้ factor ตั้งฉากกันหรื อเป็ น
อิสระกัน แต่ทาํ ให้ค่า factor loading เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
2. Oblique rotation เป็ นการหมุนแกนปั จจัยไปในลักษณะที่ factor ไม่ต้ งั ฉากกัน หรื อ
factor ไม่เป็ นอิสระกันนัน่ เอง แต่ทาํ ให้คา่ factor loading มากขึ้นหรื อลดลง
ขั้นที่ 4 การคํานวณค่า Factor score
เมื่อสามารถจัดตัวแปรที่มีจาํ นวนมากเหลือเป็ นกลุ่มตัวแปรไม่กี่กลุ่ม สามารถคํานวณหาค่า
factor score ของแต่ละ case ได้ เช่น 2 factor ก็สามารถคํานวณหาค่า factor score ของทั้ง 2 factor
ได้และถือว่าทั้ง 2 factor เป็ นตัวแปรที่นาํ ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ 296
296
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แนวคิดการวิเคราะห์ เส้ นทาง (Path Analysis)
ปราณี นิลกรณ์ ว่า การวิเคราะห์เส้นทางมีกาํ เนิดมาจากความพยายามที่จะนําการวิเคราะห์
การถดถอยมาใช้อธิ บายความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลโดย Sewall Wright เมื่อทศวรรษ 2473
ปั จจุบนั การวิเคระห์เชิงเหตุและผลได้ขยายไปใช้ตวั แบบสมการเชิงโครงสร้าง (structural equation
modeling) แทน อย่างไรก็ตาม การเข้าใจหลักการวิเคราะห์เส้นทางจะช่วยให้เข้าใจตัวแบบสมการ
เชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์เส้นทางเป็ นการนําตัวแบบความสัมพันธ์ใน
รู ปของแผนภูมิ และใช้ลูกศรแสดงการเป็ นเหตุและผล จะทําการถดถอยสําหรับตัวแปรแต่ละตัวที่
เป็ นตัวแปรอิสระ ที่ในตัวแบบถือว่าเป็ นตัวแปรเหตุน้ าํ หนักที่ได้จาการถดถอย ถูกเปรี ยบเทียบกับ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และมีการคํานวณค่าตัวสถิติภาวะสารู ปสนิ ทดี (goodness-of-fit-statistic)
เปรี ย บเที ย บตัว แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (best-fitting) การวิเ คราะห์ เ ส้น ทางใช้ข อ้ สมมติ เบื้ อ งต้น
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การถดถอย แต่จะไวต่อการกําหนดตัวแบบ (model specification) มาก
เพราะถ้านําตัวแปรที่เกียวข้องมาร่ วมไว้ไม่ครบหรื อไปนําตัวแปรที่ไม่เกียวข้องมารวมไว้ จะทําให้
เกิดผลกระทบต่อสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (path coefficients) มาก ในการวิเคราะห์เส้นทาง จะมีคาํ
เฉพาะซึ่ งแม้จะเป็ นในความหมายเดี ยวกับที่เคยพบมาแล้วในการวิเคราะห์การถดถอย แต่ใช้คาํ
แตกต่างกันไป จึงจะกล่าวถึงคําเฉพาะเหล่านี้เพื่อให้เป็ นพื้นฐานต่อความเข้าใจหลักการของตัวแบบ
เส้นทางต่อไป 297
สําราญ มีแจ้ง กล่าวว่า เทคนิ คการวิจยั ที่นาํ มาศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุ
และผลนั้น สามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง คือ การวิจยั เชิงทดลองและการวิจยั ที่ไม่ใช่เชิงทดลอง
การศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งเหตุ และผลด้านการทดลอง เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ น
การศึกษาที่ได้ผลที่ชดั เจน มีการควบคุมความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อนของตัวแปรได้อย่าง
มีระบบ แต่มีขอ้ จํากัดในการที่จะจัดทําหรื อควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด
ได้ จึงต้องอาศัยการวิจยั ที่ไม่ใช่การทดลองโดยการรวบรวมสารสนเทศ เชิงปริ มาณและสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะนํามาศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล ซึ่ ง
เทคนิ คนี้ เรยกว่า การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) การวิเคราะห์เส้นทางหรื อการศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิ งเหตุและผล เป็ นวิธีที่มีพ้ืนฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะห์การ
ถดถอย (regression analysis) ดดยอาศัยแผนภูมิและสมการ โครงสร้างของแผนภูมิเป็ นหลักในการ
นํามาวิเคราะห์และอธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปร เหตุที่มีต่อตัวแปรผลทั้งในขนาดและทิศทาง
ปราณี นิลกรณ์, “วิธีการทางสถิติประยุกต์ในพฤติกรรมศาสตร์”, ในเอกสารการสอน
วิชาการ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 1.
297
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นอกจากนี้ ยัง สามารถอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ไ ด้ท้ ัง ความสั ม พัน ธ์ ท างตรงและทางอ้อ ม ซึ่ ง การ
วิเคราะห์เส้นทางในปัจจุบนั สามารถดําเนินการได้หลายวิธี ตามแนวทางที่นกั วิจยั คิดหรื อพัฒนาขึ้น
แต่พสรุ ปได้ 2 แนวทาง คือ การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิมและการวิเคระห์ดว้ ยโปรแกรมเฉพาะ
ทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิม เป็ นวิธีที่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีกาํ ลังสอง
น้อยที่สุด ซึ่ งจะวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ จากการถดถอยสมการโครงสร้างของทีละสมการและการ
ตรวจสอบความสอดคล้องหรื อความตรงของรู ปแบบ 2 วิธี คือ วิธีของดันแคน (Duncan) ที่
ตรวจสอบความสอดคล้องหรื อความตรงของรู ปแบบ ด้วยการเปรี ยบเทียบค่าสหสัมพันธ์ที่คาํ นวณ
ตากสู ตรสหสัมพันธ์ของ เพียร์ สัน (Pearson correlation) กับค่าสหสัมพันธ์ที่คาํ นวณมาจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ เส้นตรง ซึ่ งเรี ยกการวิเคราะห์เส้นทางแบบนี้ ว่า การวิเคราะห์ทางแบบ PAR (Path
Analysis with Correlation : PAR) ส่ วนการตรวจสอบความสอดคล้องอีกวิธีหนึ่งคือ วิธีของ สเปซท์
(Specht) ที่ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบด้วยค่า สถิติ Q (Q Statistic) จึงเรี ยกการวิเคราะห์
เส้นทางแบบนี้ ว่า การวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAQ (Path Analysis with Q Statistic : PAQ)
เนื่ องจากการวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAR เป็ นวิธีที่ตอ้ งคํานวณ ค่าความสอดคล้องที่ค่อนข้างยุง่ ยาก
เพราะผูว้ ิ จ ัย ต้อ งคํา นวณเอง และไม่ มี ก ารทดสอบนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ข องการตรวจสอบความ
สอดคล้องหรื อความตรงของรู ปแบบ ซึ่ งอาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการอธิ บายความหมายของ
รู ปแบบได้ จึงไม่ค่อยเป็ นที่นิยมในปัจจุบนั จึงทําให้นกั วิจยั นิยมใช้การวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAQ
เป็ นส่ วนใหญ่
ส่ วนการวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ ดว้ ยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มาคํานวณการวิเคราะห์เส้นทาง โดยเฉพาะ ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีมากมายหลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น โปรแกรมลิสคอมป์ (LISCOMP) โปรแกรมแอ็คซ์
(EQS) โปแกรมลิสเรล (LISREL) เป็ นต้น แต่การวิเคราะห์เส้นทางที่ทนั สมัยและนักวิจยั ให้ความ
สนใจคือ การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปแกรมลิสเรล หรื อ PAL (Path Analysis with LISREL : PAL)
ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยนําวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ หลาย ๆ วิธีมารวมไว้ในโปรแกรม “ลิสเรล”
โดยเฉพาะการประมาณค่าด้วยวิธีความเป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum Likelihood : ML) ที่สามารถ
ประมาณค่าพารามิ เตอร์ โดยวิเคราะห์ รวมทุ กสมการในแผนภูมิไปพร้ อม ๆ กัน นอกจากนี้ ย งั
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลที่เป็ นความสัมพันธ์ยอ้ นกลับ ซึ่ งการวิเคระห์แบบ
ดั้งเดิมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ โปรแกรมลิสเรลยังสามารถตรวจสอบความสอดคล้อง
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หรื อความตรงของรู ปแบบได้หลายวิธี298
ความหมายการวิเคราะห์เส้นทาง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์เส้นทางที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้
นงลักษณ์ วิรัชชัย กล่าวว่า การวิเคราะห์เส้นทางเป็ นวิธีการประยุกต์การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผล ระหว่างตัวแปรเชิ งปริ มาณตามพื้นความรู ้
ทางทฤษฎีให้ทราบว่า ตัวแปรที่เป็ นเหตุมีอิทธิ พลต่อตัวแปรที่เป็ นผลในลักษณะใด อิทธิ พลแต่ละ
ประเภทมีปริ มาณและทิศทางอย่างไร และเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบทฤษฎีว่า รู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลจากปรากฏการณ์จริ ง สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับความสัมพันธ์ตามทฤษฎีใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 299
สุ ช าติ ประสิ ท ธิ รั ฐ สิ น ธุ์ กล่ า วว่ า การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางเป็ นเทคนิ ค ที่ ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรผล โดยเปิ ดโอกาสให้ตวั แปรเหตุแต่ละตัวมีผลเชิงสาเหตุ
ทางตรงและทางอ้อมต่ อ ตัว แปรผล ตามกรอบแนวคิ ด ที่ ผูว้ ิจ ัย เขี ย นเป็ นแผนภู มิ เ ส้น ทาง (path
diagram) หรื อตามแบบสมการโครงสร้าง (structural equations) โดยมักจะใช้แผนภูมิและสมการ
โครงสร้างพร้อม ๆ กัน 300
สําราญ มีแจ้ง กล่าวว่า การวิเคราะห์เส้นทางมีลกั ษณะใหญ่ ๆ 3 ประการ ด้วยกันคือ
1. เป็ นเทคนิคทางสถิติที่อาศัยการประยุกต์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
2. เป็ นการศึกษาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุที่มีต่อการแปร
ผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนี้ สามารถนํามาเขียนอธิบายได้ดว้ ยรู ปแบบจําลองโมเดล
และสมการโครงสร้างตามรู ปแบบจําลองที่สร้างขึ้น 301

298

สําราญ มีแจ้ง, สถิติข้ นั สูงสําหรับการวิจยั , (กรุ งเทพ : พิมพ์ครั้งที่ 2 นิชินแอดเวอร์ไท
ซิ่งกรุ๊ ฟ, 2546), 63 – 64.
299
นงลักษณ์ วิรัชชัย, ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สาํ หรับ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (กรุ งเทพ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2537), 40.
300
สุ ชาติ ประสิ ทธิรัฐสิ นธุ์, เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวสําหรับการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ ,29.
301
เรื่ องเดียวกัน, 65.
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หลักการของสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง
นงลักษณ์ วิรัชชัย กล่าวว่า รู ปแบบแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี ผูว้ ิจยั สามารถแยกค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรู ปแบบ R ออกเป็ นผลรวมของพารามิเตอร์ ตามทฤษฏี
สัมประสิ ทธิ์เส้นทางได้ โดยที่สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวในโมเดล มีค่าเท่ากับ
ผลบวกของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE)
ความสัมพันธ์เทียม (Spurious Relationship : SR) และอิทธิพลร่ วม (Joint Effect : JE) ที่ไม่สามารถ
แยกได้วา่ เป็ นอิทธิพลแบบใด 302
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์เส้นทาง
สําราญ มีแจ้ง กล่าวว่า การวิเคราะห์เส้นทางมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นดังนี้
1. ระดับของการวัดของตัวแปรต่าง ๆ อยูใ่ นระดับตั้งแต่มาตรอันตรภาคขึ้นไป
2. ตัวแปรต่าง ๆ ต้องมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงเส้นตรงเท่านั้น และเป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์ในแบบเหตุและผล
3. ตัวแปรแอบแฝง (residual variable) ในสมการถดถอยพหุคุณแต่ละสมการ ต้องมีการ
กระจายแบบสุ่ ม ตัวแปรเหล่านี้ตอ้ งไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง และไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
เกณฑ์ของสมการนั้น ๆ ด้วย
4. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลในโมเดลนี้ เป็ นเหตุและผลทางตรงทางเดียวเท่านั้น ไม่
มีผลย้อนกลับ (recursive) 303
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง
สําราญ มีแจ้ง ว่า การวิเคราะห์เส้นทางหรื อการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนั้น มีวิธี
วิเคราะห์ 4 วิธี คือ
1. การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Table Analysis) เป็ นวิธีที่นกั สังคมวิทยาใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในตารางไขว้ ซึ่ งจะแจกแจง
ความถี่ เ ป็ นค่า ร้ อยละในแต่ ละกลุ่ มของตัวแปรที่ เป็ นสาเหตุ แล้วทําการเปรี ย บเที ย บค่าร้ อยละ

302

นงลักษณ์ วิรัชชัย, ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สาํ หรับ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, 180.
303
สําราญ มีแจ้ง, สถิติข้ นั สูงสําหรับการวิจยั , (กรุ งเทพ : พิมพ์ครั้งที่ 2 นิชินแอดเวอร์ไท
ซิ่งกรุ๊ ฟ, 2546), 73.
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ระหว่างกลุ่มที่มีต่อตัวแปรผล ตัวแปรเหตุผลตัวใดที่มีค่าร้อยละสู งกว่าตัแปรเหตุตวั แปรอื่น ๆ ก็
แสดงว่า ตัวแปรเหตุตวั นั้นมีความสัมพัน์เชิงเหตุและผลต่อตัวแปรผลมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ การ
วิเคราะห์ตารางไขว้น้ ี เป็ นวิธีที่ง่ายและเป็ นวิธีทีสามารถวิเคราะห์ได้ดีกบั ข้อมูลที่อยู่ในมาตราฐาน
บัญญัติหรื อมาตราเรี ยงลํา ดับ แต่ถา้ เป็ นข้อมูลที่ อยู่ในมาตราอันตรภาค จะต้องนําข้อมูลนั้นมา
จัดเป็ นกลุ่มเสี ยก่อน ซึ่งจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดกลุ่มได้ จุดอ่อนของการวิเคราะห์
ตารางไขว้กค็ ือไม่สามารถบอกความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลทางอ้อมได้
2. การวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลล้อกลิเนียร์ (Loglinear Model) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่
ใช้ศึกษาความสัมพัน์เชิงเหตุและผล ระหว่างตัวแปรที่อยูใ่ นมาตรนามบัญญัติและมาตราเรี ยงลําดับ
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีน้ ีจะต้องทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เพื่อสร้างรู ปแบบขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เสี ยก่อน แล้วจึงทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยการวิเคราะห์การถดถอย
3. การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิม (Classical Path Analysis) เป็ นวิธีที่ตอ้ งทําการศึกษา
ทฤษฏี งานวิ จ ัย และแนวคิ ด ต่า ง ๆ เพื่อสร้ างรู ปแบบตามวัต ถุ ประสงค์ของการวิจ ัย และมี ก าร
ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลหรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (Path Coefficient : P) ด้วยเทคนิ คการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ โดยประมาณค่าจากการถดถอยตามสมการในรู ปแบบที่กาํ หนดไว้ทีละ
สมการ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficient หรื อ Beta
Weight : β ที่ได้จากสมการต่าง ๆ ก็คือ ค่าขนาดอิทธิ พลทางตรงของตัวแปรตามรู ปแบบ ดังนั้นค่า
ขนาดอิทธิพล (P) ของตัวแปรที่เป็ นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็ นอิทธิพลทางตรง ก็ คือ ค่า β ที่ปรากฏ
อยูใ่ นสมการ
4. การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมเฉพาะ หรื อการวิเคราะห์เส้นทางสมัยใหม่
(modem path analysis) เป็ นการวิเคราะห์เส้นทางที่สามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยตรง ไม่ตอ้ งทําการวิเคราะห์ดว้ ยมือเหมือนการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น 304

304

สําราญ มีแจ้ง, สถิติข้ นั สูงสําหรับการวิจยั , (กรุ งเทพ : พิมพ์ครั้งที่ 2 นิชินแอดเวอร์ไท
ซิ่งกรุ๊ ฟ, 2546), 71 - 72.
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สรุ ป
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอัน ประกอบไปด้ว ย กระบวนการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ผล เทคนิคการบริ หารต่างๆ ซึ่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู
และ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผูท้ ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง จํา เป็ นต้อ งนํา มาประยุก ต์ใ ช้สํา หรั บ การ
ดําเนิ นงาน รวมถึงความตั้งใจทุ่มเท มุ่งมัน่ ในการพัฒนา ตลอดจนนํารู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิ ผล มากําหนดวัตถุประสงค์และกําหนดทิศทางในการทํางานซึ่ งจะส่ งผลถึงความสําเร็ จ
ของการบริ หารงาน ขณะเดียวกันจะต้องมีรูปแบบในการบริ หารที่หลากหลายเพื่อนํามาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาอันจะส่ งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานที่ ก ํา หนด สามารถที่ จ ะพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมี ค วามก้า วหน้า ด้า น
การศึกษาของประเทศต่อไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา”เป็ นการวิจยั ที่ใช้วิธีการวิจยั โดยรวม (mixed methodology) 304 โดยขั้นตอนแรก เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) นําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยในการดําเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั จําแนกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนที่
หนึ่ง : ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั และส่ วนที่สอง: ระเบียบวิธีการวิจยั และสรุ ปย่อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
การวิจยั กําหนดไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย จัด เตรี ย มโครงการวิ จ ัย เป็ นขั้น ตอนการจัด เตรี ย มโครงการตามระเบี ยบ วิธีก าร
ดําเนิ นการวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ของหน่ วยงานต่าง ๆ
และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ รู ปแบบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อจัดทําโครงร่ างการวิจยั เสนอขอคําแนะนําความเห็น ในการจัดทําโครง
ร่ างการวิจยั จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมตั ิ หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจยั
เป็ นขั้นตอนการศึกษา กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ นําไปทดลอง
ใช้ ปรับปรุ งคุณภาพเครื่ องมือ นําเครื่ องมือที่สร้างและพัฒนา แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
และนําข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้
ได้องค์ประกอบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา มี
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Abbas Tanakkori and Charles Tedlie, Mixed methodology : Combining Qualitative and

Quantitative Approacdes (Theusand Oaks, Califomia:Sage, 1998),21-25.
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รายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนิ นการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ และสรุ ปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล แล้วนํา
ข้อสรุ ปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารงานที่มี
ประสิ ท ธิ ผลของสํานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จากนั้น นํา แบบสัม ภาษณ์ แ บบกิ่ ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาไปสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญให้มีคุณสมบัติดงั นี้
1) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ข้ ึนไป ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ผูบ้ ริ หารหรื อ

2) มีความรู ้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่ง

3) มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการ การบริ หารการศึกษา การบริ หารและ
พัฒนาองค์กรโดยมีผลงานทางวิชาการในการเขียนตํารา เขียนบทความทางวิชาการ และ
มีผลงานวิจยั เผยแพร่ หรื อ
4) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลงานนโยบายด้าน
การศึกษาหรื อมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาหรื อ
5. เป็ นหรื อเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หารงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการนําแนวคิดที่ได้มาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกกับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อสรุ ปเป็ นกระทงคําถามในแบบสอบถาม
จากนั้น นํา บทสรุ ป ตัว แปรจากการวิ เ คราะห์ เ อกสารและการสั ม ภาษณ์ ม าสั ง เคราะห์ (Content
Analysis) เพื่อนําไปสร้างเป็ นข้อคําถามในแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 การร่ างรู ปแบบ ผูว้ ิจยั กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
2.1นําตัวแปรการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัฒนาเป็ นเครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม (guestionnaire)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยดัชนี ความสอดคล้องที่เรี ยกว่า IOC
(Index of Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป
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2.3 นําเครื่ องมือการวิจยั ไปทดลองใช้ (try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เดียวกันกับการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 5 เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลเขตพื้นที่การศึกษาละ 7 คน
ประกอบด้ว ย ผูอ้ าํ นวยการสํานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา จํานวน 1 คน รอง
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จํา นวน 1 คน ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ ม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 4 คน และประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 35 คน ได้แบบสอบถามกลับมา 35 ฉบับ คิดเป็ นร้อย
ละ 100 นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
การคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficeient) ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffeicent) 305ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.9291
2.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์(Unit of Analysis) คือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน จํานวน
68 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการเปิ ดตารางของเครซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan) 306 ได้กลุ่มตัวอย่าง 58 เขตพื้นที่การศึกษา จํานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลเขตพื้นที่
การศึกษาละ 7 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 406 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 53 เขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 371 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.37 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นที่ 3 การพัฒนารู ปแบบ
3.1ผูว้ ิจยั นําองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่คน้ พบนํามาวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบรู ปแบบเหมาะสมและนําเสนอรู ปแบบ

305

Lee J.Cronbach, Essentials of Psychology Test,3rd ed.(New York & Row Publishers,
1974), 161.
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เครซี และมอร์แกน อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และ
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ผูว้ ิ จ ัย นํา ร่ า งรู ปแบบการบริ ห ารงานที่ มีป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ที่ได้จากการพัฒนารู ปแบบในขั้นที่ 3มาตรวจสอบและเพิ่มความน่ าเชื่ อถือในการ
สร้ า งรู ป แบบที่ เ หมาะสม นํา รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา มายืนยันด้วยวิธี การอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ ร่ างรู ปแบบที่
ได้จากการวิเคราะห์ เชิ งสํารวจ (Exploratory Factor analysis) และ วิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดยสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบยืนยันในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และการนําไปใช้ประโยชน์พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะข้อวิพากษ์ เพื่อปรั บปรุ งให้ได้
รู ปแบบบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เหมาะสมมาก
ยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั รวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั อภิ ปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทําร่ างรายงานผลการวิจยั เป็ นขั้นตอนเสนอผลการวิจยั ฉบับร่ างต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปรับปรุ งแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์ทาํ รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขออนุมตั ิจบการศึกษา
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แผนภูมิที่ 14 แผน/กรอบขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
ขั้นการวิจัย

ขั้นดําเนินการวิจยั

ผลทีไ่ ด้ .

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
รู ปแบบการบริ หรงานที่มี
ประสิ ทธิ ผล

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีงานวิจยั เกี่ยวกับองค์กรที่มี
ประสิ ทธิผลและการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผล
1.2. การสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ตัวแปรองค์ประกอบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

ขั้นที่ 2 การร่ างรู ปแบบ

1.การสร้างเครื่ องมือ (แบบสอบถาม)
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
- Content Validityโดยใช้ IOC
- Reliability
3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor analysis)

ร่ างองค์ประกอบรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

ขั้นที่ 3 การพัฒนารู ปแบบ

- ร่ างรู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม

ร่ างรู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบรู ปแบบที่
เหมาะสม

สร้าง ตรวจสอบ และยืนยันรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
พิจารณาในรู ปแบบอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิ
(Connoisseurship)

รู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ไว้ ประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือและการสร้างเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research)และใช้วิธีการวิจยั โดยรวม
(mixed methodology) 307 และการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่มีการศึกษากลุ่มตัวแปร
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental, case
study design) สามารถเขียนแสดงเป็ นแผนผังได้ (diagram) ดังนี้
O

R

XO

R
X
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที่ 15 แผนแบบการวิจยั

307

Abbas Tanakkori and Charles Tedlie, Mixed methodology : Combining Qualitative

and Quantitative Approaces (Theusand Oaks, Califomia:Sage, 1998),21-25.
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อนํามาวิเคราะห์
สรุ ปรวมกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีในการกําหนดเป็ นตัวแปรที่จะศึกษา ประชากรที่ใช้ใน ขั้นตอนนี้
คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาที่เป็ นผูก้ าํ หนด
นโยบายการบริ หารสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ของกระทรวงศึ กษาธิ การ จํานวน 6 คน และ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 8 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา
จากระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คนรวมทั้งสิ้ น 17 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ของขั้นตอน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ผูท้ รงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
นายชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
นายอนันต์ ระงับทุกข์
นายพิษณุ ตุลศุข
นายกมล ศิริบรรณ
นายรังสรรค์ มณี เล็ก
ดร.ดิเรก พรสี มา
นายทวีพล แพเรื อง
นายธวัชชัย พิกลุ แก้ว
นายวิพล นาคพันธ์
นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา
นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
นายอนุสรณ์ ฟูเจริ ญ
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
นายกนก ปิ่ นตบแต่ง
รศ.ดร.สุ ภคั พิบูลย์
รศ.ดร. ประกอบ คุณารักษ์
รศ. ดร. สมาน อัศวภูมิ

ตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการคุรุสภา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ พรรณบุรี เขต 1
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอิทส์เทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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ขั้นที่ 2. วิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น จาก
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การประเมิ น จากกลุ่ ม พัฒ นาระบบบริ ห าร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ในระดับคุณภาพ3 ขึ้นไป จํานวน 68 เขต ใช้สุ่มโดย
ตาราง เครซี่แอนมอแกน(Krejcie,R.V.and Morgan) 308ได้ 58 เขต เขตละ 7 คน จํานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้ น 406
คนโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบไปด้วย ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(รายละเอียดดังภาคผนวก)
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและการยืนยันรู ปแบบที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิในรู ปแบบของการอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถู ก ต้อ ง และการใช้ป ระโยชน์ ข องรู ป แบบการบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้ประชากรจากผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย
ที่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย และคุณภาพของการบริ หารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความสามารถในการบริ หารงานจนประสบผลสําเร็ จ จากการ
เลือกแบบเจาะจง(purposive method) รวม 9 คน โดยแบ่งออกเป็ น ผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย จํานวน 4
คน และผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 คน รายละเอียดดังตารางดังนี้

308

Krejcie,R.V.and Morgan, D.W. Dertermining Sample Size far Research Ativities

in Educational and phychological Measuerement. Vol. 30.No.3 Autumn(1970).,607-610.
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ตารางที่ 6 ผูท้ รงคุณวุฒิเพือ่ ตรวจสอบยืนยันความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

นายสุ เทพ ชิตยวงษ์
นายพีระ รัตนวิจิตร
ดร.อรทัย มูลคํา
ดร.สมเดช สี แสง
ดร.สุ วิทย์ มูลคํา
ดร.วสันต์ นาวเหนียว
ดร.พรศักดิ์ สุ จริ ตรักษ์
รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
รศ.ดร.ชวนชม ชินะตังกูร

ผูช้ ่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทยั ธานี เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

ตัวแปรทีศ่ ึกษา.
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาการดํารงตําแหน่งและประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบนั
2. ตัวแปรศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่ งได้จากสรุ ปผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis)แนวคิด ทฤษฎีของ สเตียร์ส ( Steers) แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) กิ๊บสัน(Gibson)
บราวน (Brown) นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) แคมพ์เบลล์ และคณะ
(Campbell and others) มิลตัน (Milton) ฮัทเจ อารโนล์ และแดรเนี ยล ซี (Hugh J.Arnold and
Damicl C.) มอร์ ท (Mott) และ อุไรวรรณ แย้มนิ ยม แนวคิด การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management) การบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management
: TQM) การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ระบบการจัดการตาม
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เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จากนั้นสรุ ปตัวแปรและวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ผูว้ ิจยั พัฒนามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบการ
บริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ผลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา โดยการสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ วิธีสมั ภาษณ์แบบปฏิสมั พันธ์ (interactive interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ใช้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการโดยนําข้อสรุ ปที่ได้จากการสังเคราะห์ หลักการแนวคิดทฤษฎี และ
สรุ ปความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิมาสรุ ปเป็ นตัวแปรแล้วสร้างข้อกระทงคําถาม
ของแบบสอบถาม เพื่ อ นํา ไปสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งจากสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการประเมินจากสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ซึ่ งแบบสอบถามในครั้งนี้
ใช้ส อบถามความคิ ด เห็ น ของผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา รอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ อง เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทํางาน ในตําแหน่ งปั จจุบนั เป็ นแบบเลือกตัวเลือกที่
กําหนดไว้ให้เป็ นตัวเลือก (force choice) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นจากแนวคิ ดทฤษฎี ของนักการศึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยจําแนกข้อคําถามตามตัวแปรย่อย จํานวน 120 ข้อ ซึ่ งเป็ นชนิ ดจัด
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อันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคอร์ ท (Likert) 309 โดยผูว้ ิจยั กําหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนักเป็ น 5
ชนิด ซึ่งมีความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึ ง พฤติ กรรมหรื อกิ จกรรมที่ ได้ปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับน้อยที่ สุด มี ค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 1 คะแนน
คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 2

ระดับ 3 หมายถึ ง พฤติกรรมหรื อกิ จกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 3 คะแนน
คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 4

ระดับ 5 หมายถึ ง พฤติ กรรมหรื อกิ จกรรมที่ ได้ปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 5 คะแนน
3. แบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้เพื่อตรวจสอบและสร้างรู ปแบบที่เหมาะสม โดย
วิธีอา้ งอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ร่ างองค์ประกอบที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (factor analysis) ได้ 6 องค์ประกอบไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
เพื่อตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้และประโยชน์ของการนําไปใช้ และตอนที่2 เป็ นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured interview ) เกี่ ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการ
นําไปใช้ประโยชน์และข้อวิจารณ์อื่น ๆ เพื่อนํามาสรุ ปและปรับปรุ งเป็ นรู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและนําเสนอต่อไป
การสร้ างละพัฒนาเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างพัฒนาเครื่ องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจยั ของการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึ กษาค้นคว้าตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured interview) ผูว้ ิจยั ดําเนินการดังนี้
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1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.2 วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้กรอบความคิดการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และนํามาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured interview)
1.3 นําแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
1.4 นําแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว ไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ผูว้ ิจยั ใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive Method) ซึ่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2. แบบสอบถาม(questionnaires)
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างแบบสอบถามการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้
2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงาน
ที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ให้ครอบคลุมการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยผูว้ ิจยั สร้างข้อคําถาม
จากตัวแปรจากการสรุ ปผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 นําแบบสอบถาม (questionnaires) ความคิดเห็นที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาพิจารณา
2.4 นําแบบสอบถาม (questionnaires) จํานวน 120 ข้อ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้ อหา (Content Analysis) และนําไปหาค่า
ความสอดคล้องและความตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ที่เรี ยกว่า ค่า IOC (Index of Item Objective
Congruence) มากกว่า 0.5 ขึ้นไปจากนั้นปรับปรุ งแบบสอบถามตามคําเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิและคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ได้ขอ้ คําถามจํานวน 120 ข้อ
2.5 นําแบบสอบถามจํานวน 120 ข้อ ไปทดลองใช้ (try out) แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค

212
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 310 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.9243
2.6 ปรับปรุ งเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
3. แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview ) ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้าง
โดยการประมวลสรุ ปองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่ได้จากการดําเนิ นการ วิจยั ในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เป็ นกรอบในการดําเนิ นการ
สัมภาษณ์ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
โดยการสร้างเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบและสร้างรู ปแบบที่เหมาะสม โดยนําร่ างองค์ประกอบ
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการสร้างรู ปแบบที่
เหมาะสม โดยการนําเสนอร่ างองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาจากข้อมูลทั้งหมดโดยวิธีการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน โดยนําเสนอรู ปแบบ ที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และนําไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้าง
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นการตรวจสอบรายการของความคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบ
ตอนที่ 2 เป็ นข้อเสนอแนะและวิจารณ์รูปแบบที่ได้ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วนําไปสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน
4. การวิเคราะห์ ปรั บปรุ ง และนําเสนอรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปข้อคิดเห็ น ข้อวิจารณ์ และ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาปรับปรุ งองค์ประกอบของการบริ หารงาน
ที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม มี
ความถูกต้อง ความเป็ นไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้
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1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิใน
การสัมภาษณ์
2. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพื่อทดลองเครื่ องมือ
3. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพื่อดําเนินการเก็บข้อมูล
4. ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการส่ งแบบสอบถาม (questionnaires) ถึงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 58 เขตพื้นที่การศึกษา และขอความอนุ เคราะห์สาํ นักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามแบบสอบถามที่ส่งให้สาํ นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 406 คน และขอความอนุเคราะห์สาํ นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ย ์
5. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิใน
การสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 9 คน เพื่อดําเนินการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลทุก
ขั้นตอนและนํามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติในการวิจยั ครั้งนี้
1. การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยนําข้อมูลมาสรุ ปเป็ นตัวแปรที่ศึกษา
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาองค์ประกอบ การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใช้สถิติ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage)
3.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามปลายปิ ดแบบมาตรา
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ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย (x) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือ
ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ห้ขอ้ มูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใดก็
แสดงว่ า ลัก ษณะการปฏิ บ ัติ ที่ ต รงตามสภาพที่ เ ป็ นจริ งแบบนั้ น โดยผู ้วิ จ ัย ได้นํา ค่ า เฉลี่ ย ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best) 311 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 3.49 แสดงว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สําหรั บการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จากข้อคําถามปลายเปิ ด เกี่ ยวกับข้อเสนอแนะอื่ นๆ ต่อ
รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาใช้ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
4. การวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษา โดยการใช้การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis :EFA) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ใช้โปรแกรม โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสกัดองค์ประกอบ
(Principal Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี
แบบแวริ แมกซ์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบแบบสอบถามที่เหมาะสมที่
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่ งจํานวนที่มากกว่า 300 อยูใ่ นเกณฑ์ดี 312 และสอดคล้องกับทา
บาชนิ ค และ ไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่ยืนยันว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง 313 ซึ่ งงานวิจยั นี้ เก็บแบบสอบถามได้จาํ นวน 371 จาก 406
ฉบับจึ งมี ความเหมาะสมที่ จ ะนํา ไปวิเคราะห์ โดยครั้ งนี้ ใช้เกณฑ์ใ นการเลื อกองค์ประกอบที่ มี
นํ้าหนักองค์ประกอบ (Practically Significan)ซึ่ งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยูใ่ นองค์ประกอบ
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ตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอา
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่า ตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไครเซอร์(Kaiser) 314
5.วิ เ คราะห์ รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาโดยหาวิ เ คราะห์ รู ปแบบการบริ ห ารงานที่ มี ประสิ ท ธิ ผลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่ ง
พิจารณาจากค่า CHI – Square ค่า Goodness-of-fit in dices (GFI) และค่า Root Meadian Squared
Residual (RMR) เพื่อศึกษาดูความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ และโมเดลที่ได้จากการศึกษา
ของผูว้ ิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
6. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตรวจสอบรู ป แบบที่ เ หมาะสมของรู ป แบบการ
บริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้การวิเคราะห์ดว้ ย
ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
การนําเสนอข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําเสนอแบบตาราง แผนภูมิ และการ
พรรณนา ตามลักษณะของข้อมูล
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สรุ ป
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1)ทราบองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) นําเสนอรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นที่2 การร่ างรู ปแบบ ขั้นที่3 การพัฒนารู ปแบบ ขั้นที่4 การตรวจสอบ
รู ปแบบ ที่เหมาะสม ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดย
การสุ่ มตัวอย่างได้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 58 เขต รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน
406 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive Method) จํานวน 17
คน ประกอบด้วย กลุ่มที่1ผูบ้ ริ หารการศึกษาที่เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการบริ หารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิ การ จํานวน 6 คน กลุ่มที่ 2 คือผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษา จํานวน 8 คน และกลุ่มที่3 คือผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาจากระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaires)แบบการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview ) แบบตรวจสอบรายการ (check list) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( x )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard error) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA)
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation)และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ค่า CHI –
Square ค่า Goodness-of-fit in dices (GFI) และค่า Root Meadan Squared Residual (RMR) และ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเป็ น
3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การศึ กษาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีขององค์การที่มี
ประสิ ทธิผล และการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ การบริ หารงาน
ที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วนํามาสร้าง
เป็ นตัวแปร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์สถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 การวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตัว แปรที่ เ ป็ นองค์ประกอบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบตรวจสอบรายการ
3.1
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีอา้ งอิงผูท้ รงคุณวุฒิ
(Connoisseurship) ประกอบด้วย
3.1.1 การวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้ อยละของผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อ
รู ปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์
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3.1.2 การสังเคราะห์ขอ้ สรุ ป ความคิดเห็ นในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม และข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
โดยในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและดําเนินการดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร (Documentary Analysis)
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารเป็ นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาเครื่ องมือ โดย
ศึกษาจาก แนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และเอกสารทางวิชาการต่างๆ เพื่อรวบรวมศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยยึดแนว
ตามแนวคิดของสเตี ยร์ ส (Steers) แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) กิ๊ บสัน(Gibson)
บราวน์ (Brown) นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) แคมพ์เบลล์ และคณะ
(Campbell and others) มิลตัน (Milton) ฮัง เจ อาร์โนล์ และ ดาร์มิค ซี ( Hugh J.Arnold and
Damicl C.) มอร์ ท (Mott) อุไรวรรณ แย้มนิยม แนวคิด การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results
Based Management) การบริ หารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management :
TQM) การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ระบบการจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั ตารางนี้
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· ¦°Á·
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¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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µ¦´»µ´¤
¡§·¦¦¤µ¦¤¸nª¦n ª¤µ¦¦· ®µ¦
Á·µ¦¦· ®µ¦
µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
Îµ®Áo µ®¤µ¥Â¨³ª´»¦³r¸É´ Á
µ¦ÁÈ ¼o µÎ µª·µµ¦ °¼o ¦· ®µ¦
µ¦Äo°µÎ µ®oµ¸ÉÄµ¦´· Ä
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Âo´®µÂ¨³
µ¦¡´µµ
85 µ¦¦³µµ¦³®ªnµ¼o ¦· ®µ¦Â¨³
¼¦o n ª¤µ
86 ¦³µ¦rµµ¦¦· ®µ¦
87 µ¦¤¸ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ®nª¥µ
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/
/
/ /

/
/
/
/
/
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/
/
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/
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¸É
Âª·/§¬¸/
ª·¥´

°r¦³°
µ¦¦· ®µ¦µ
¸É¤¸¦³· ·¨

88 ¼o ¦· ®µ¦o°¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄ
ªµ¤ÎµÁ¦È  °µ
89 ¼o ¦· ®µ¦Åo¦´µ¦¥°¤¦´´º°
90 ¼o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤¦´·°
91 ¼o ¦· ®µ¦¤¸Â¦¼ÄÄµ¦Îµµ
92 ¼o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄ
¨°Â¸ÉÅo¦´
93 ¼o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤¤´É Äµ¦Îµµ
94 ¤¸ªµ¤¡¹¡°Ä´£µ¡µ¦Îµµ
°Á¡ºÉ°¦n ª¤µ
95 ¤¸¦³µ¦Á«Äµ¦¦· ®µ¦
96 ¤¸µ¦Ân´°Îµµ
97 ¤¸¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦Â¤»n
98 ¦³nµ Ç Ä°r¦
99 Å¨rµ¦¦· ®µ¦µ °¼o ¦· ®µ¦
100 ¦¦¥µ¦¦ °¼o ¦· ®µ¦
101 ¡´µÄ°r¦¤¸ªµ¤¦³º°¦º °¦o
ºÉ°´¥r
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Milton
Nahavendi
Campbell
Katz and Kahn
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Mott
Austin and Reynolds
Gilbert and Parhizgari
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Glickman, Gordon, and Ross-Gordon
Barnard
Edmonds
Bossert
Senge
Hanson
Hoy and Miskel
Holt and Hinds
Purkey and Smith
Clott
Daniel R. Denison
Quinn and Rohrbaugh
Hoy Tarter and Bliss
Hodge and Anthony
Kretiner
Ronald Edmonds
Woofs & Orlik
Senge
Seribner
Chrispeels and Ann)
Jvancevich and Marteson
´¥ ´·ª¬r
°»Å¦ª¦¦ Â¥o¤·¥¤
´¦µ¸ ªµ¤
¦³Á¦·  ´·«´ ·Í
» · ¡¬r ¥r¤¨
¦³Á¦·  ¤¡¬r¦¦¤
°£·ª¦¦µ ÂoªÁ¨È
»®¨µ ¦´´¦¦¤
»Á¦º ° ®¤´Ê¦´¡¥r
Á¸ ¥ Å¥¥·É
µ· «µ »·¦r
«·¦·¡¦ ´·¥¤µ«
°´µ ¡µ·
· ¨´ ·¡·¤¡µ¤
¤µ·¡¥r §· ¤¨
· ¦°Á·
ª´Á¡È »¦¸¼Á·
°£·µ ´µ¦´¬r
¦.£µ¦¸ °´rµª¸
µ¦¦· ®µ¦Â¤»n¨´¤§·Í
.¡.¦.
Balance Scorecard
µ¦¦· ®µ¦Â¤»n»£µ¡´Ê°rµ¦
Benchmarking
µ¦¦· ®µ¦·µ¦oµÁ¤º°Â¨³´¤¸É¸
¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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µ¦¦· ®µ¦µ
¸É¤¸¦³· ·¨

»¨µ¦¤¸µ¦°»·«Äµ¦Îµµ
´¬³ °Ä°r¦
nµ·¥¤ °Ä°r¦
µ¦ªµÂ¨¥»r °°r¦
µ¦Îµ®¦µ¥¨³Á°¸¥´ªn¸Êª´
¨ÎµÁ·µ
¤¸µ¦ª´Â¨³¦ª°µ¦ÎµÁ·µ
µ¦Ä®o¦µª´¨°Â
oµ¦³· ·¨µ¦·´ ·µ¤Â
·´ ·¦µµ¦
oµ»£µ¡µ¦Ä®o¦· µ¦
oµµ¦¡´µ°r¦
µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ª´
ª·¸µ¦·´ ·¸ÉÁÈ Á¨·« (Best practice)
®¨´¥»·¦¦¤
®¨´»¦¦¤
®¨´ªµ¤Ã¦n Ä
ªµ¤»¤o nµ
Steers
Gibson
Milton
Nahavendi
Campbell
Katz and Kahn
Brown
Hugh J.Amold and Damicl
Mott
Austin and Reynolds
Gilbert and Parhizgari
Sergiovanni
Glickman, Gordon, and Ross-Gordon
Barnard
Edmonds
Bossert
Senge
Hanson
Hoy and Miskel
Holt and Hinds
Purkey and Smith
Clott
Daniel R. Denison
Quinn and Rohrbaugh
Hoy Tarter and Bliss
Hodge and Anthony
Kretiner
Ronald Edmonds
Woofs & Orlik
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· ¦°Á·
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¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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Sergiovanni
Glickman, Gordon, and Ross-Gordon
Barnard
Edmonds
Bossert
Senge
Hanson
Hoy and Miskel
Holt and Hinds
Purkey and Smith
Clott
Daniel R. Denison
Quinn and Rohrbaugh
Hoy Tarter and Bliss
Hodge and Anthony
Kretiner
Ronald Edmonds
Woofs & Orlik
Senge
Seribner
Chrispeels and Ann)
Jvancevich and Marteson
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¦³Á¦·  ´·«´ ·Í
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¦.£µ¦¸ °´rµª¸
µ¦¦· ®µ¦Â¤»n¨´¤§·Í
.¡.¦.
Balance Scorecard
µ¦¦· ®µ¦Â¤»n»£µ¡´Ê°rµ¦
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¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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¡´µ¦³µ¦´µ¦µ¤Ár»£µ¡
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µ¦¦· ®µ¦°´¦µÎµ¨´
µ¦¡´µÁ¦º ° nµ¥ªµ¤¦n ª¤¤º°
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1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผล
ของสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าํ เนิ น การสัม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 17 คนซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาที่เป็ นผูก้ าํ หนดและควบคุมนโยบาย
การบริ ห ารสํานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ จํา นวน 6 คน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 8 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา
จากหน่วยงานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Method)ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
ตารางที่ 9 แสดงผลการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกับ องค์ป ระกอบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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¤¸µ¦¥¥n° ¤Á¥»¨µ¦
«¹¬µ·Á«rµÎ µÁÈ ¦³
¼o µÎ ¤¸µ¦ªµÂÂ¨³Îµ®Áo µ®¤µ¥°¥nµ´Á
µ¦¤¸nª¦n ª¤ °³¦¦¤µ¦¦³´Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¤¸µ¦ÎµµÁÈ ¸¤
¤¸£¤¼ ·´µo°·Énª¥Á®¨º°oµµ¦´µ¦«¹¬µ
¤¸µ¦Îµ®¨¥»r/¥»«µ¦r
¼o µÎ ¨µ¦ª»¤Á¡·É¤ªµ¤ÅªoªµÄ
¤¸ °o ¤¼¨µ¦Á«¸É´ ¤´¥ ¡¦o°¤Äoµ
¨´¬³µo°¤¸ªµ¤°¨o°´Áo µ®¤µ¥
¤¸ª´ ¦¦¤»£µ¡Ä°rµ¦
¤¸n¤¼ º°·´ ·µ °¦¦¤µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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29 Äo¦³ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦¡´µ¦¼ Â¨³Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦Îµ´µ
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ÁÈ °r¦¸É¤¸µ¦«¹¬µ°¥¼n ¨°Áª¨µ
23 Ã¥µ¥ °´µ¦Á¤º°¦³´µ·Å¤nÁ¨¸É¥Â¨n°¥ ´Á
24 ¤¸µ¦Îµ®´ªn¸ÊÄµ¦Îµµ
25 »¨µ¦¤¸µ¦nª¥Á®¨º°ÁºÊ°¼¨¹É´Â¨³´
26 °rµ¦£µ¦´Â¨³Á°´»nª¥Á®¨º°
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1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อสรุ ปเป็ นตัวแปร แล้วนํามา
สร้ างเป็ นกระทงคําถามของแบบสอบถาม ซึ่ งได้ตวั แปรที่ เป็ นองค์ประกอบการบริ หารงานที่
ประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 120 ตัวแปร ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตารางที่ 10 สรุ ปสาระสําคัญจากการสังเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

องค์ประกอบ
ผูน้ าํ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม เที่ยงตรง
มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารงาน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
มีแนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
มีการประสานงานอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน
มีการให้ขวัญกําลังใจและสิ่ งจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน
ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน
มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน ต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายขององค์กร
ผูน้ าํ เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
และนอกหน่วยงาน
มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษา
บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่ วมกัน และคิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆเพื่อการพัฒนาองค์กร
มีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีการเชื่อมโยงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรี ยน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทํางานที่เชื่อมประสานกัน ระหว่างกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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ข้อที่
องค์ประกอบ
19 มีการกําหนดจุดเน้นในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20 มีการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ในปั จจุบนั ของ องค์กร. แล้วกําหนดความคาดหวังใน
อนาคต
21 มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
22 ผูน้ าํ มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจ
23 ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
24 มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์คณะบุคคล
25 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ขององค์กร โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วม
26 ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน มาเป็ นพื้นฐาน
ประกอบการวางแผนบริ หารงาน
27 ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ
28 ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
29 มีเทคนิคการบริ หารหลากหลาย
30 ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
31 ผูน้ าํ ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของหน่ายงาน
32 บุคลากรร่ วมปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทํางาน
33 จัดระบบการนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
34 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการปฎิบตั ิงาน
35 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่ วมสนับสนุนทางด้านการบริ หารและ
วิชาการ
36 มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
37 มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับ
ภารกิจ
38 ผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี
39 มีการจัดแผนงานโครงการต่างๆ โดยดําเนินการในรู ปคณะกรรมการ
40 มีการเปรี ยบเทียบผลงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนา และปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
41 ผูน้ าํ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
42 บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมายของหน่วยงาน
43 ผูน้ าํ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
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ข้อที่
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

องค์ประกอบ
มีการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน หรื อบริ หารงานควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
ให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรทุกคน
ผูน้ าํ เป็ นนักอ่าน มีความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ
ภูมิหลังด้านการศึกษาของชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี
ผูน้ าํ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน แต่ละประเด็นว่าเป็ นโอกาสหรื ออุปสรรค
ต่อการดําเนินงานของ องค์กร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ
บุคลากรมีความรักและสามัคคี กลมเกลียวกัน
นโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลมีความชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดีเหมาะสม กับภารงานของตนที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทํางานร่ วมกันและทํางานเป็ นทีม
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการวางแผนและกระบวนการตัดสิ นใจ
มีวฒั นธรรมคุณภาพในการทํางาน
มีการมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ตาม
ความรู ้ความสามารถ
เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
มีบรรยากาศที่เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
บุคลากรมีความรู ้และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
ผูร้ ับบริ การมีทศั นคติที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานเข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มีการนิเทศ กํากับ และติดตามงานอย่างมีระบบ
มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
โรงเรี ยนมีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามาพัฒนางาน
มีการสร้างความพร้อมให้องค์คณะบุคคลทุกคณะ
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ข้อที่
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

องค์ประกอบ
ส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้ ศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน
ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)
บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ในการทํางานของตน
มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ผูน้ าํ สามารถกระตุน้ ให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร
มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีหลากหลายมาใช้ในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแก้ปัญหาร่ วมกันในการปฏิบตั ิงาน
มีการกําหนดเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
ผูน้ าํ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านการบริ หารงาน
มีการยกย่อง ชมเชย และให้ความดีความชอบที่เหมาะสม
มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการวิเคราะห์ สภาพปั จจุบนั ปัญหาที่ชดั เจน
การบริ หารงานคํานึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงานภายในที่มีความแตกต่างกัน
มีแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายภายในเขตพื้นที่การศึกษา
มีการใช้ระบบการวางแผนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารงาน
อย่างได้ผล
จัดโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจ
ผูน้ าํ มีเป้ าหมายการทํางานที่ชดั เจน
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ข้อที่
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

องค์ประกอบ
เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามาพัฒนางาน
กําหนดกรอบและแนวทางในการกํากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผล
มีการประเมินผลความสําเร็ จเป็ นระยะ ๆ
มีการจัดระบบการบริ หารจัดการความรู ้
มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครู ที่มีประสิ ทธิภาพ
มีการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับเป้ าหมายที่วางไว้
มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยในการวางแผนบริ หารงาน
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็ นระบบ
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
มีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ ไม่ติดอยูก่ บั วิธีการทํางานแบบเดิมๆ
ผูน้ าํ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้รูปแบบภาวะผูน้ าํ เหมาะกับสถานการณ์
บุคลากรเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
มีบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ นแกนนําทางด้านการศึกษา และเป็ นภูมิปัญญาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
มีการจัดกิจกรรม หรื อดําเนินการที่เน้นการมีส่วนร่ วมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูน้ าํ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ
บุคลากรมีความทุ่มเท เสี ยสละในการทํางาน
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพอยูเ่ สมอ
บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อหน่วยงาน
มีแหล่งทรัพยากรบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุคลากรมีความเชื่อและยอมรับในวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของหน่วยงาน
มีบุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบ การบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา (วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ส ถานสภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ น ผูอ้ าํ นวยการ
สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 58 เขต รวม 406 คน เมื่อแยกพิจารณา ตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ งปั จจุบนั ในการแจกแจงความถี่
(freguency) และหาค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ

ตําแหน่ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ประสบการณ์ในการ
ทํางานในตําแหน่ง
ปั จจุบนั
น้อยกว่า10 ปี
11-20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

ผูอ้ าํ นวยการ
สพป.

รองผูอ้ าํ นวยการ
สพป.

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
ใน สพป.

ประธาน
คณะกรรมการเขต
พื้นที่ สพป.

รวม

จํานวน

ร้อย
ละ

จํานวน

ร้อย
ละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อย
ละ

จํานว
น

ร้อย
ละ

51
2
53

96.23
3.77
100

41
12
53

77.36
22.64
100

86
126
212

40.57
59.43
100

39
14
53

73.58
22.22
100

217
154
371

58.49
41.51
100

7.55
92.45

12
41

22.64
77.36

25
47
140

11.79
22,17
66.04

12
41

22.64
77.36

25
27
271

6.74
20.22
73.04

53

100

53

100

212

100

53

100

371

100

53

90.57
9.43
100

42
11
53

142
79.25 65
20.75
5
100
212

66.98
30.66
2.36
100

48
5
53

90.57 142
9.43
203
26
100
371

38.27
54.72
7.01
100

4
47
2
53

7.55
88.68
40
3.77
13
100
53

75.47
24.53
100

69.87
30.13
100

53
53

100
100

14.29
1.08
63.34
21.29
100

4
49

48
5

148
64
212

53
4
235
79
371
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.49 เป็ นเพศหญิง จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.51 ด้านอายุ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่
อายุ 46 ปี มีจาํ นวน 271 คน คิดเป็ นร้อย73.04 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี มีจาํ นวน 75 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.22 และน้อยที่สุดอายุ 26-35 ปี มีจาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.74 ด้าน
ระดับการศึกษาสู งสุ ดพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทมีจาํ นวน 203
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.72 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 142 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.27 และด้านประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ งหน้าที่ปัจจุบนั 31-40 ปี มีจาํ นวน235
คน คิดเป็ นร้อยละ 63.34 รองลงมาคือประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั 41 ปี มี
จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.29
2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย( x )และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
รายละเอียดดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็ น
องค์ป ระกอบของ รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
(n =53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
ข้อที่
(x)
มาตรฐาน
การ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(S.D)
ปฏิบตั ิ
1 ผูน้ าํ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม เที่ยงตรง
4.36
0.63
มาก
มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารงาน
4.36
0.61
มาก
2
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
3 มีแนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างชัดเจน 4.36
0.63
มาก
มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากร
3.71
0.52
มาก
4
ในหน่วยงาน
มีการประสานงานอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
3.94
0.70
มาก
5
ทางการ
6 ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน
4.36
0.61
มาก
7 มีการให้ขวัญกําลังใจและสิ่ งจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน
4.36
0.63
มาก
ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการ
4.37
0.60
มาก
8
ทํางาน
มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน
4.39
0.61
มาก
9
ต่อเนื่อง
10 มีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
4.41
0.66
มาก
มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับ
4.37
0.62
มาก
11
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายขององค์กร
ผูน้ าํ เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกล
4.36
0.60
มาก
12 ยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอก
หน่วยงาน
มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ
4.40
0.69
มาก
13
สนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่ วมกัน และคิดริ เริ่ มสิ่ ง
3.74
0.53
มาก
14
ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาองค์กร
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ข้อที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(n =53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
(x)
มาตรฐาน
การ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(S.D)
ปฏิบตั ิ
มีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการ 4.38
0.61
มาก
ทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่าง
4.27
0.59
มาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรี ยน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทํางานที่เชื่อมประสานกัน ระหว่างกลุ่ม
4.53
0.63
มากที่สุด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
4.27
0.56
มาก
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
มีการกําหนดจุดเน้นในการดําเนินงานของ
4.40
0.63
มาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ในปั จจุบนั
4.37
0.62
มาก
ของ องค์กร. แล้วกําหนดความคาดหวังใน
อนาคต
มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการ
4.36
0.63
มาก
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ผูน้ าํ มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.35
0.62
มาก
พื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจ
ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
4.37
0.60
มาก
มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์
4.40
0.64
มาก
คณะบุคคล
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ของ
4.36
0.63
มาก
องค์กรโดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วม
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัย
4.33
0.62
มาก
ภายนอกและภายในมาเป็ นพื้นฐานประกอบการ
วางแผนบริ หารงาน
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ข้อที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ
ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
มีเทคนิคการบริ หารหลากหลาย
ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับ
หน่วยงานและชุมชน
ผูน้ าํ ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของ
หน่ายงาน
บุคลากรร่ วมปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการทํางาน
จัดระบบการนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการปฎิบตั ิงาน
สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา มี
ส่ วนร่ วมสนับสนุนทางด้านการบริ หารและ
วิชาการ
มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสายงาน
การบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ
ผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี
มีการจัดแผนงานโครงการต่างๆ โดยดําเนินการ
ในรู ปคณะกรรมการ

( n=53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
(x)
มาตรฐาน
การ
(S.D)
ปฏิบตั ิ
4.35
0.62
มาก
4.36
0.61
มาก

4.32
4.32

0.61
0.66

มาก
มาก

4.36

0.63

มาก

3.74

0.52

มาก

4.45
3.94

0.53
0.70

มาก
มาก

4.45

0.68

มาก

3.97
4.36

0.70
0.63

มาก
มาก

4.37
3.67

0.60
0.48

มาก
มาก
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ข้อที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีการเปรี ยบเทียบผลงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อ
พัฒนา และปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
ผูน้ าํ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่ง
ไปสู่ เป้ าหมายของหน่วยงาน
ผูน้ าํ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
มีการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน หรื อ
บริ หารงานควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
ให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรทุกคน
ผูน้ าํ เป็ นนักอ่าน มีความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และ
แนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ
ภูมิหลังด้านการศึกษาของชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี
ผูน้ าํ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
แต่ละประเด็นว่าเป็ นโอกาสหรื ออุปสรรคต่อ
การดําเนินงานของ องค์กร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หาร
จัดการ
บุคลากรมีความรักและสามัคคี กลมเกลียวกัน
นโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลมีความ
ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดีเหมาะสมกับภาร
งานของตนที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทํางานร่ วมกัน
และทํางานเป็ นทีม

(n=53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
(x)
มาตรฐาน
การ
(S.D)
ปฏิบตั ิ
4.36
0.63
มาก
4.38
3.74

0.61
0.53

มาก
มาก

4.37
3.24

0.60
0.75

มาก
มาก

3.29
4.36

0.91
0.63

มาก
มาก

3.20

0.84

มาก

3.23
4.37

0.89
0.63

มาก
มาก

4.26

0.62

มาก

4.36
4.32

0.52
0.65

มาก
มาก

3.55

0.69

มาก

3.75

0.53

มาก
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ข้อที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนและกระบวนการตัดสิ นใจ
มีวฒั นธรรมคุณภาพในการทํางาน
มีการมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ตาม
ความรู ้ความสามารถ
เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
มีบรรยากาศที่เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
บุคลากรมีความรู ้และความสามารถในงานที่
รับผิดชอบ
ผูร้ ับบริ การมีทศั นคติที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มีการนิเทศ กํากับ และติดตามงานอย่างมีระบบ
มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
โรงเรี ยนมีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามา
พัฒนางาน
มีการสร้างความพร้อมให้องค์คณะบุคคลทุก
คณะ
ส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้ ศึกษา ดูงาน
เพื่อการพัฒนาองค์กร

(n=53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
(x)
มาตรฐาน
การ
(S.D)
ปฏิบตั ิ
4.33
0.60
มาก
3.71
4.69

0.48
0.52

มาก
มากที่สุด

3.18

0.87

ปานกลาง

4.60
3.74

0.52
0.52

มากที่สุด
มาก

3.40

0.96

ปานกลาง

4.14

0.39

มาก

3.98
4.36
4.28
4.36
3.97

0.72
0.63
0.60
0.63
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.36

0.63

มาก

3.92

0.70

มาก
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรอย่างชัดเจน
ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา
มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)
บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษา มีความ
พึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่
ในการทํางานของตน
มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ผูน้ าํ สามารถกระตุน้ ให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
มีอุปกรณ์-เครื่ องมือเพียงพอต่อความต้องการ
เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและ
แก้ปัญหาร่ วมกันในการปฏิบตั ิงาน
มีการกําหนดเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
ผูน้ าํ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
ผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อ
ส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านการบริ หารงาน
มีการยกย่อง ชมเชย และให้ความดีความชอบที่
เหมาะสม

(n=53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
(x)
มาตรฐาน
(S.D)
3.28
0.95

ค่าระดับ
การปฏิบตั ิ
ปานกลาง

4.51

0.68

มากที่สุด

3.96
4.36

0.71
0.63

มาก
มาก

4.36

0.63

มาก

3.94
4.36

0.70
0.63

มาก
มาก

4.36
4.45

0.63
0.68

มาก
มาก

4.45
3.96

0.66
0.70

มาก
มาก

3.68
4.36

0.49
0.63

มาก
มาก

3.60
4.45

0.50
0.68

มาก
มาก

4.27

0.55

มาก
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีการวิเคราะห์ สภาพปั จจุบนั ปัญหาที่ชดั เจน
การบริ หารงานคํานึงถึงความเหมาะสมของ
หน่วยงานภายในที่มีความแตกต่างกัน
มีแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
มีการใช้ระบบการวางแผนเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี
หลักการ มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานอย่าง
ได้ผล
จัดโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจ
ผูน้ าํ มีเป้ าหมายการทํางานที่ชดั เจน
เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามา
พัฒนางาน
กําหนดกรอบและแนวทางในการกํากับ ติดตาม
ควบคุม และประเมินผล
มีการประเมินผลความสําเร็ จเป็ นระยะ ๆ
มีการจัดระบบการบริ หารจัดการความรู ้
มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครู ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
มีการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับเป้ าหมาย
ที่วางไว้

( n=53)
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าระดับ
(x)
มาตรฐาน
การ
(S.D)
ปฏิบตั ิ
4.18
0.38
มาก
3.95

0.69

มาก

4.36
4.14

0.63
0.51

มาก
มาก

4.36

0.63

มาก

3.94

0.70

มาก

4.36

0.60

มาก

4.36
4.23
3.97

0.63
0.54
0.70

มาก
มาก
มาก

4.36

0.64

มาก

4.36
3.96
3.54

0.63
0.70
0.59

มาก
มาก
มาก

4.36

0.63

มาก
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อที่
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
(x)
มาตรฐาน
(S.D)
มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีหลากหลาย 4.30
0.60
มาใช้ในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 3.77
0.41
แผนงาน/โครงการอย่างเป็ นระบบ
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
4.36
0.63
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และมีการพัฒนา
3.96
0.71
อย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ 4.38
0.70
ผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการแก่
4.35
0.64
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ ไม่ติดอยูก่ บั วิธีการทํางาน
4.35
0.62
แบบเดิมๆ
ผูน้ าํ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้
4.36
0.60
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ เหมาะกับสถานการณ์
บุคลากรเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื อข่าย
3.92
0.69
คอมพิวเตอร์
มีบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ นแกนนํา
4.36
0,63
ทางด้านการศึกษา และเป็ นภูมิปัญญาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

( n=53)
ค่าระดับ
การ
ปฏิบตั ิ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย
ข้อ องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงาน ( x )
ที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

มีการจัดกิจกรรม หรื อดําเนินการที่เน้นการมีส่วนร่ วมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูน้ าํ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ
บุคลากรมีความทุ่มเท เสี ยสละในการทํางาน
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สามารถใช้งานได้อย่าง
มีคุณภาพอยูเ่ สมอ
บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อหน่วยงาน
มีแหล่งทรัพยากรบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุคลากรมีความเชื่อและยอมรับในวิสยั ทัศน์และเป้ าหมาย
ของหน่วยงาน
บุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

4.46

( n=53)
ส่ วน
ค่า
เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน การ
(S.D) ปฏิบตั ิ
0.65
มาก

4.36
4.31

0.61
0.61

มาก
มาก

4.29
3.76
4.28

0.58
0.53
0.61

มาก
มาก
มาก

4.36
3.94
4.36

0.63
0.70
0.63

มาก
มาก
มาก

3.94

0.70

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 120 ข้อมีค่าเฉลี่ย ( x )อยูร่ ะหว่าง 3.14-4.69
แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับระดับของตัวแปร โดยเฉลี่ย ตั้งแต่ระดับปานกลาง ถึ ง
ระดับมากที่สุด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)อยูร่ ะหว่าง 0.38-0.96 แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความ
คิดเห็นต่อตัวแปรในลักษณะสอดคล้องกัน โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย (x) สูงที่สุดคือตัวแปรที่ 57 มีการ
มอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ตามความรู ้ความสามารถ
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x )เท่ากับ 4.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันในระดับน้อย รองลงมาคือตัวแปรที่ 59 มีบรรยากาศที่เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 แสดงว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นต่อตัวแปรในลักษณะสอดคล้องกัน และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือตัว
แปรที่47 ภูมิหลังด้านการศึกษาของชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีโดยมีค่าเฉลี่ย
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(x) เท่ากับ 3.20ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 แสดงว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภูมิหลังด้านการศึกษาของชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี อยูใ่ นระดับน้อย
และเมื่อพิจารณาจํานวนของระดับข้อเท็จจริ งพบว่า ข้อเท็จจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ อยูใ่ น
ระดับมาก 112 ข้อ และอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4 ข้อ
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)ซึ่ งวิเคราะห์
เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ องค์ประกอบการตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่ เ หมาะสมที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อสกัดตัวบ่งชี้ให้เหลือตัวบ่งชี้ ที่สาํ คัญผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
บริ หารที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่ งในที่น้ ี
ใช้การตรวจสอบโดยสถิติตวั แปรมีความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test
โดยค่า Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ
KMO Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ มีค่าความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 13 Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace
Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace
.824
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx.Chi-Square
34853.936
Df
7140
Sig.
.000
จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบ ค่า Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace
ของชุดข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจยั พบว่ามีค่าเท่ากับ.824 ซึ่งค่า KMO ≥ แสดงว่า ชุดข้อมูลนี้ มีความ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติ
ทดสอบ Bartiett’s Test of Sphericity มีนยั สําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสม
ที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principle Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และ
การหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแบบแวริ แมกซ์ (Varimax Rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้นใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบ ดังนี้ 1) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป 2) มีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์และมีตวั แปรในแต่ละองค์ประกอบมีจาํ นวน
3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว ดัง
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

องค์ประกอบ
(Component)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสมร้อยละ
(Eigenvalues)
(% of Variance)
(Cumulative %)
14.145
11.787
11.787
11.623
9.686
21.473
10.931
9.109
30.582
7.380
6.150
36.732
6.629
5.525
42.257
6.018
5.015
47.272
2.031
1.692
48.964
1.964
1.637
50.600
1.880
1.567
52.167
1.829
1.524
53.691
1.732
1.443
55.135
1.725
1.438
56.572
1.629
1.358
57.930
1.627
1.356
59.286
1.615
1.346
60.631
1.594
1.329
61.960
1.569
1.307
63.267
1.534
1.279
64.545
1.512
1.260
65.805
1.510
1.258
67.064
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21
22
23

องค์ประกอบ
(Component)
24
25
26
27
28
29

1.504
1.488
1.451

1.253
1.240
1.209

68.317
69.556
70.766

Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวน
ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสมร้อยละ
(Eigenvalues)
(% of Variance)
(Cumulative%)
1.445
1.204
71.969
1.437
1.197
73.167
1.315
1.096
74.263
1.305
1.087
75.350
1.298
1.082
76.432
1.292
1.077
77.509

จากตาราง ที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่า ไอเกน มากกว่า 1 มี 29 องค์ประกอบ เมื่อหมุน
แกนแล้วอธิบายความแปรปรวน ได้ท้ งั หมดร้อยละ 77.509 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ การคัดเลือก
องค์ประกอบ ที่มีค่านํ้าหนักตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) พบว่า มี
ค่า ไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวั แปรที่สามารถอธิ บายองค์ประกอบได้มากกว่า 3 ตัว
แปรขั้นไป เพียง 6 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ องค์ประกอบที่ 1-6
ส่ วนองค์ประกอบอื่น ๆ จํานวน 23 องค์ประกอบนั้น ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ จึงไม่เข้าข่ายการ
วิจยั โดยองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท้ งั 6 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่
1 มีค่าไอเกนสู งสุ ด มีค่าไอเกนเท่ากับ 14.145 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ
11.787 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเกน เท่ากับ 11.623 สามารถอธิ บายองค์ประกอบความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ9.686 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเกน เท่ากับ10.931 สามารถอธิ บายองค์ประกอบ
ความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 9.109 และองค์ประกอบอื่น ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถใน
การอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดค่อย ๆ ลดลงตามลําดับ และองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ องค์ประกอบที่ 1-6 พบว่า สามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ท้ งั หมด
56.726 นอกจากนี้ น้ าํ หนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ตัว แปร
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
012
.988
008
.983
023
.978
108
.978
043
.975
092
.974
112
.973
038
.973
028
.967
006
.917
046
.913
107
.906
027
.898
041
.687
022
.630
030
.578
002
.969
011
.961
009
.949
020
.937
029
.936
026
.928
049
.921
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015
106
096
055
ตัว แปร
037
040
024
034
080
069
072
075
095
087
067
104
109
098
036
063
060
014
032
115
054
056
004
042

.912
.880
.877
.863

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2
.846
.807
.756

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

.979
.930
.928
.919
.911
.911
.906
.901
.894
.887
.884
.865
.858
.972
.951
.947
.931
.927
.918
.866
.824

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6
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018
116
114
065

ตัว แปร
016
050
101
113
017
071
013
010
078
035
084
079
105
111

.972
.925
.924
.893

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5
.879
.861
.856
.768

กลุ่มที่ 6

.951
.900
.766
.755
.747
.739
.736
.662
.656
.615

จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 คือ
จํานวน 16 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 13 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 จํานวน 10
ตัวแปร เพื่อความสะดวกในการเรี ยกชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาํ หนดผูว้ ิจยั ได้ต้ งั
ชื่อองค์ประกอบดังตารางที่ 10-14 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ค่านํ้าหนัก
ลําดับที่
องค์ประกอบ
จํานวนตัวแปร
องค์ประกอบ (Factor
Loading)
1
องค์ประกอบที่ 1
16
0.578 – 0.973
2
องค์ประกอบที่ 2
14
0.756 – 0.969
3
องค์ประกอบที่ 3
13
0.858 – 0.979
4
องค์ประกอบที่ 4
8
0.824 – 0.972
5
องค์ประกอบที่ 5
8
0.768 – 0.972
6
องค์ประกอบที่ 6
10
0.615 – 0.951
รวม
69
0.615– 0.973
จากตารางที่ 16 พบว่าองค์ประกอบที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาํ หนดมีจาํ นวน 6
องค์ ป ระกอบ โดยองค์ ป ระกอบมี จ ํา นวนตัว แปรที่ อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ ม ากที่ สุ ด คื อ
องค์ประกอบที่ 1 มีจาํ นวนที่อธิบายองค์ประกอบ 16 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง
0.578 – 0.973 รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบ 14 ตัวแปร
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.756 – 0.969 ต่อมาองค์ประกอบที่3มีจาํ นวนตัวแปรที่
อธิ บายองค์ประกอบ 13 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.858 – 0.979ต่อมา
องค์ประกอบที่4 มีจาํ นวนตัวแปรที่ อธิ บายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.824 – 0.972ต่อมาองค์ประกอบที่5 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบ 8 ตัวแปร
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.768 – 0.972 และองค์ประกอบที่6 มีจาํ นวนตัวแปรที่
อธิ บายองค์ประกอบ 10 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.615 – 0.951 ซึ่ งรวมมี
จํานวนตัวแปรอธิ บายองค์ประกอบ ทั้งสิ้ น 69 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.615– 0.973
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 1
ตัวแปร

ข้อความ

ผูน้ าํ เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน
008 ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน
023 ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
108 ผูน้ าํ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้รูปแบบภาวะผูน้ าํ เหมาะ
กับสถานการณ์
043 ผูน้ าํ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
092 ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้
ในการบริ หารงานอย่างได้ผล
112 ผูน้ าํ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
038 ผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี
028 ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนําไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
006 ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน
046 ผูน้ าํ เป็ นนักอ่าน มีความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุ ง
งานอยูเ่ สมอ
107 ผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ ไม่ติดอยูก่ บั วิธีการทํางานแบบเดิมๆ
027 ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ
041 ผูน้ าํ มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
022 ผูน้ าํ มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสิ นใจ
030 ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
012

ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ
.988
.983
.978
.978
.975
.974
.973
.973
.967
.917
.913
.906
.898
.687
.630
.578
14.145
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ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)

11.787

จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 16 ตัวแปร
หลังหมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .578 ถึง.988 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 14.145 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.787 ซึ่ ง
เมื่ อ ค่ า เที ย บค่ า ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues)
กับ องค์ป ระกอบอื่ น ๆพบว่ า
องค์ประกอบนี้ มีความสําคัญเป็ นอันดับที่1 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 16 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกัน
อธิ บายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 012 ผูน้ าํ เป็ นนัก
วางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ.988 สําหรับตัวแปรที่ 030 ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้าง
ความร่ วมมือกับหน่วยงานและชุมชน พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .578 และผูว้ ิจยั
ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ ”ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง”
ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 2
ตัว
ข้อความ
ค่านํ้าหนัก
แปร
องค์ประกอบ
002 มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารงาน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
.969
011 มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายของ
.961
องค์กร
009 มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน ต่อเนื่อง
.949
020 มีการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ในปั จจุบนั ของ องค์กร. แล้วกําหนดความ
.937
คาดหวังในอนาคต
029 มีเทคนิคการบริ หารที่หลากหลาย
.936
026 ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในมาเป็ นพื้นฐาน
.928
ประกอบการวางแผนบริ หารงาน
049 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน แต่ละประเด็นว่าเป็ นโอกาสหรื อ
.921
อุปสรรคต่อการดําเนินงานของ องค์กร อย่างไร
015 มีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
.912
106 มีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
.880
096 กําหนดกรอบและแนวทางในการกํากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผล
.877
055 เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการวางแผนและกระบวนการ
.863
ตัดสิ นใจ
037 มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน
.846
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เหมาะสมกับภารกิจ
040 มีการเปรี ยบเทียบผลงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนา และปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
.807
024 มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์คณะบุคคล
.756
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
11.623
ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)
9.686
จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปรหลัง
หมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง . 756 ถึง.969 มีค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.623 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.686 ซึ่ งเมื่อค่า
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆพบว่า องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่
2 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 002 มีการกําหนดนโยบายใน
การบริ หารงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่ สุดคือ.969
สําหรับตัวแปรที่ 024 มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์คณะบุคคล พบว่ามีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ. 756 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ ”การวางแผนกลยุทธ์ ”
ตารางที่
ตัวแปร
034
080
069
072
075
095
087
067
104
109
098
036

19 องค์ประกอบที่ 3
ข้อความ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
และการปฎิบตั ิงาน
บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแก้ปัญหาร่ วมกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้ ศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)
มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามาพัฒนางาน
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงาน
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
มีการจัดระบบการบริ หารจัดการความรู ้
มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ
.979
.930
.928
.919
.911
.911
.906
.901
.894
.887
.884
.865
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063 มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)

.858
10.931
9.109

จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 13 ตัวแปรหลัง
หมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .858 ถึง .979 มีค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 10.931และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.109 ซึ่ งเมื่อค่า
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆพบว่า องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่
3 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บาย
องค์ประกอบนี้ ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 034 เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการปฎิบตั ิงาน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ.979 สําหรับตัวแปรที่
063 มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน พบว่ามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ. 858 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ ”องค์ การแห่ งการเรียนรู้”
ตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร
ข้อความ
ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ
060
บุคลากรมีความรู ้และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
.972
014
บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่ วมกัน และคิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆเพื่อการ
.951
พัฒนาองค์กร
032
บุคลากรร่ วมปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
.947
ทํางาน
115
บุคลากรมีความทุ่มเท เสี ยสละในการทํางาน
.931
054
บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทํางานร่ วมกันและทํางานเป็ นทีม
.927
056
มีวฒั นธรรมคุณภาพในการทํางาน
.918
004
มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
.866
042
บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายของ
.824
หน่วยงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
7.380
ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)
6.150
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จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปรหลัง
หมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .824 ถึง.972 มีค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.380 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.150 ซึ่ งเมื่อค่า
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆพบว่า องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 4 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บาย
องค์ประกอบนี้ ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 060 บุคลากรมีความรู ้และ
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ.972 สําหรับตัวแปรที่
042 บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายของหน่วยงาน พบว่ามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ. 824 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ ” วัฒนธรรมองค์ การ”
ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร
ข้อความ
ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ
018 มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
.972
การปฏิบตั ิงาน
116 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
.925
อยูเ่ สมอ
114 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ
.924
065 มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
.893
016 มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่
.879
การศึกษากับโรงเรี ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
050 สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร เทคโนโลยีเพื่อการ
.861
บริ หาร
101 มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีหลากหลายมาใช้ในการ
.856
ดําเนินงานอย่างเพียงพอ
113 จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
.768
พัฒนางาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
6.629
ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)
5.525
จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิ บายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปรหลัง
หมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .768 ถึง.972 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (Eigenvalues) เท่ากับ 6.629 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.525 ซึ่งเมื่อค่าเทียบ

264
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่ น ๆพบว่า องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 5 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บายองค์ประกอบ
นี้ ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 018 มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ.972 สําหรับตัวแปรที่113
จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน พบว่ามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ.768และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ ”เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ตารางที่ 22 องค์ประกอบที่ 6
ตัว
ข้อความ
ค่านํ้าหนัก
แปร
องค์ประกอบ
017 มีการทํางานที่เชื่อมประสานกันระหว่างกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.951
071 ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
.900
013 มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนการ
.766
ดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
010 มีการสนับสนุนจากเครื อข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน
.755
078 เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
.747
การศึกษา
035 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่ วมสนับสนุน
.739
ทางด้านการบริ หารและวิชาการ
084 มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านการ
.736
บริ หารงาน
079 มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
.662
105 มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของ
.656
เขตพื้นที่การศึกษา
111 มีการจัดกิจกรรม หรื อดําเนินการที่เน้นการมีส่วนร่ วมในสํานักงานเขต
.615
พื้นที่การศึกษา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
6.018
ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance)
5.015
จากตารางที่ 22 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 10 ตัวแปรหลัง
หมุนแกน มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .615 ถึง.951 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (Eigenvalues) เท่ากับ 6.018 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.015 ซึ่ งเมื่อค่า
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เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆพบว่า องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่
6 กล่าวคือตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ร่วมกันอธิ บาย
องค์ประกอบนี้ ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 017 มีการทํางานที่เชื่ อม
ประสานกันระหว่างกลุ่มและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ.951
สําหรับตัวแปรที่ 111 มีการจัดกิจกรรม หรื อดําเนิ นการที่เน้นการมีส่วนร่ วมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ. 615 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ ว่า
”สนับสนุนการมีส่วนร่ วม”
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง มี 6 องค์ประกอบ สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้

1.ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
6.สนับสนุนการมี
ส่ วนร่ วม

2.การวางแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบการ
บริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

5.เทคโนโลยี
3.องค์การแห่งการ
แผนภูมิที่ 2 สารสนเทศ
สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํ
านัก้ งานเขต
เรี ยนรู
พื้นที่การศึกษา
4.วัฒนธรรมองค์การ
จากแผนภูมิที่2สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประกอบด้วย 6 ประกอบคือ
1.) ผูน้ าํ เชิงปฏิรูป 2). กลยุทธ์การบริ หาร
3) องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 4).วัฒนธรรมองค์กร
5)เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.) สนับสนุนการมีส่วนร่ วม

แผนภูมิที่ 16 องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
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2.4 รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในการวิ เคราะห์ ความสัมพัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ขององค์ประกอบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ได้รูปแบบองค์ประกอบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาํ องค์ประกอบ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ซึ่งได้กาํ หนดสัญลักษณ์ดงั นี้
X1 แทน ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
X2 แทน การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
X3 แทน องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning organization )
X4 แทน วัฒนธรรมองค์การ(Organizational culture)
X5 แทน เทคโนโลยีสารสนเทศ. ( Information technology)
X6 แทน สนับสนุนการมีส่วนร่ วม (Participation support)
จากการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง ขององค์ป ระกอบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงตรรกะ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี
และข้อค้นพบงานวิจยั ที่สนับสนุ นความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ท ธิ ผลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ที่ มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ กัน ผูว้ ิจ ัย ได้
วิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) ดังนี้
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่สนับสนุ น ความสัมพันธ์เชิ งตรรกขององค์ประกอบ รู ปแบบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์
X1
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

X2
การวางแผนกลยุทธ์

แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์
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นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่
นิ ติ ม า เที ย นทอง พบว่ า ภาวะผูน้ ํา ของผูบ้ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในทศวรรษหน้า
ประกอบด้วย คุ ณลักษณะส่ วนตัวด้านความน่ าเชื่ อถือ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และ
วางแผน, ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม, ความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากร,
ความสามารถในการเสริ ม สร้ า งขวัญ และกํา ลัง ใจ,
ความสามารถในการติ ด ตามงานและ
ประเมิ น ผล 315สอดคล้อ งกับ สมพร เมื อ งแป้ น พบว่ า ผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษากับการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กนั ทางบวกโดยรวมและราย
ด้านในระดับมากอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 316สอดคล้องกับ วันชัย ธงชัย พบว่า ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อบริ หารด้านการวางแผน การจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและด้านการบริ หารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 317สอดคล้องกับ สมถวิล ชู
ทรัพย์ พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย 17 คุณลักษณะ
ได้แก่ 1)คุณลักษณะทางกาย 2)คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3)คุณลักษณะทางสังคม 4)คุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล 5)คุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู ้ 6)คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน 7)
คุณลักษณะด้านวิชาชี พ 8)คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 9)คุณลักษณะทางทักษะ 10)คุณลักษณะด้าน
การบริ หาร 11)คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 12)คุณลักษณะด้านภาวะผูน้ าํ 13)คุณลักษณะ
ด้านความสามารถที่จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 14)คุณลักษณะด้านความสามารถในการวางแผนการ
ทํา งาน 15)คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสามารถในการทํา งานร่ ว มกับ ชุ ม ชน 16)คุ ณ ลัก ษณะด้า น
ความสามารถในฐานะผู น้ ํา ด้า นศาสนา วัฒ นธรรมและจริ ย ธรรม และ 17)คุ ณ ลัก ษณะด้า น

315

นิติมา เทียนทอง, “ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า”

(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544), 90.
316

สมพร สมพร เมืองแป้ น, “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ใน

สถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ
317

วันชัย ธงชัย, “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อการบริ หาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547), บทคัดย่อ.
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ทัศนคติ 318สอดคล้องกับ รังสรรค์ โฉมยาได้ ศึกษาประสิ ทธิผลขององค์การตามกรอบแนวคิดของ
ความเป็ นเลิศด้านพฤติกรรมการบริ การสุ ขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตการสาธารณสุ ข 6 พบว่า
ภาวะผูน้ ํา การวางแผนกลยุ ท ธ์ การให้ ค วามสํา คัญ กับ ผูป้ ่ วย ข้อ มู ล ข่ า วสารสนเทศ การให้
ความสําคัญกับทีมงาน การบริ หารกระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์กนั 319
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์
2. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับ องค์ประกอบ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
X1
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

X3
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้

แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ
องค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ได้แก่
สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) พบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการทํางานเป็ นทีม การเน้นที่ลูกค้าเป็ นสําคัญและพันธะสัญญาที่จะ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และหลักการฝึ กปฏิบ ตั ิข ององค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้า นวิสัย ทัศ น์ ร่ ว ม
รู ปแบบการจัดการแบบแผนทางความคิด 320สอดคล้องกับไมเคิล โดแนล เทบบาโน (Michael
318

สมถวิล ชูทรัพย์จนั ทร์ อ้างใน สุ นทร สุ มาลย์โรจน์“พฤติกรรมการบริ หารของ

ผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 54.
319

รังสรรค์ โฉมยา, “ประสิ ทธิผลองค์การตามกรอบแนวคิดของความเป็ นเลิศด้าน

พฤติกรรมการบริ การสุ ขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตการสาธารณสุ ข 6” (ดุษฎีนิพนธ์ ปริ ญญา
การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต, สาขาวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ2546), บทคัดย่อ.
320

Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and
Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract.
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Donald Tebbano) ได้วิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความชื่นชอบแบบฉบับ ภาวะผูน้ าํ ของผู ้
ควบคุ ม สถานศึ ก ษาแห่ ง ตํา บลและความสามารถ ของสถานศึกษาแห่ งตําบลในการกลายเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นมืออาชีพ ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ าํ ของผูค้ วบคุมสถานศึกษาแห่ ง
ตําบลมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถของสถานศึกษา แห่ งตําบลในการกลายเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ที่เป็ นมืออาชี พ 321สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบนเนทท์และโอเบรี ยน (Bennette and
O’Brien) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 12 ประการ ประกอบด้วย กลยุทธ์หรื อ
วิสยั ทัศน์ (strategy or vision) การปฏิบตั ิเชิงการบริ หาร (executive practices) การปฏิบตั ิงานเชิงการ
จัดการ (managerial practices) บรรยากาศ (climate) โครงสร้างขององค์การหรื องาน (organization
or job structure) การกระจายของข้อมูลข่าวสาร (information flow) การปฏิบตั ิงานของบุคคลและ
ทีมงาน (individual and team practices) การฝึ กอบรมหรื อการให้การศึกษา (training or education)
การพัฒนาบุคลากรหรื อทีมงาน (individual or team development) และการให้รางวัลหรื อการ
ยอมรับ (rewards or recognition) 322 สอดคล้องกับงานวิจยั ของไคเซอร์ (Kaiser) ได้ศึกษาวิจยั และ
นําเสนอปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ (leadership)
วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) พันธกิจและยุทธศาสตร์ (mission and strategy) การ
ดําเนิ นงานบริ หารจัดการ (management practices) โครงสร้างองค์การ (organizational structure)
บรรยากาศการทํางาน (working climate) และการจูงใจ (motivation) 323สอดคล้องกับบาลด์วิน
(Baldwin) พบว่า ปั จจัยที่สนับสนุนการนํารู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ ได้แก่ ความเป็ นวิชาชีพ
ของบุ คลากร การสมานสามัคคี ของบุ คลากร ภาวะผูน้ ําของครู ใ หญ่ ที่เปิ ดเผยถึ ง ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากร และการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการสนับสนุน 324สอดคล้องกับ
321

Michael Donald Tebbano, “A Study of the Relationship between the Preferred
Leadership Styles of School District Superintendents and the Capability of Become Professional
Learning Organizations” (Ed.D. Thesis, Seton Hall University, College of Education and Human
Services, 2002), 32.
322
J.Bennelte, and M.O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,”
Training 31,6 (August 1994), 77-79.
323

Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of
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270
มาลี ธรรมศิริ พบว่า ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพมีผลกระทบทางบวกอย่างต่อเนื่ อง สู่ ความเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 325สอดคล้องกับอภิวรรณา แก้วเล็ก พบว่า คุณลักษณะของภาวะผูน้ าํ แบบ
เปลี่ยนสภาพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาในด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึ กษา ในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน และมีลกั ษณะ
บรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้หรื อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 326สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ ได้เสนอ
ปั จจัยทางการบริ หารที่ส่งผลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 10 ปั จจัย ประกอบด้วย ความมี
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ความเป็ นองค์การวิชาชีพ การตัดสิ นใจร่ วมและการมีวิสัยทัศน์ร่วม กลุ่ม
บริ หารตนเองและการติดต่อสื่ อสาร การจูงใจเชิงสร้างสรรค์ การเป็ นผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลง การ
สร้ า งวัฒ นธรรมและบรรยากาศองค์ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ การบริ ห ารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
นวัตกรรม การบริ หารหลัก สู ตรและการสอน และการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์327สอดคล้องกับ
บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์การ, พันธกิจและยุทธศาสตร์
, การดําเนินงานด้านการจัดการ, โครงสร้างองค์การ, ระบบองค์การ, บรรยากาศการทํางาน, และการ
จูงใจนั้นมีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 328สอดคล้องกับวีรวุธ มาฆะศิรานนท์ พบว่า
องค์ประกอบขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ (leadership) การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีม (team learning) และการคิดและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ (systems thinking) 329สอดคล้อง
กับอัฐพงศ์ จารุ ทรัพย์สดใส ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา
325

มาลี ธรรมศิริ, “การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้โดยผ่านหน่วยพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่ วนขยายของการอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), บทคัดย่อ.
326

อภิวรรณา แก้วเล็ก “ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดย่อ.
327

วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรี ยนองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (กรุ งเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2544).47.
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บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ , “รู ปแบบการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอาชีว

คาทอลคิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดย่อ.
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วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, องค์กรเรี ยนรู ้สู่ องค์กรอัจฉริ ยะ (กรุ งเทพ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542),
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เขต 2 พบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง
ตามลําดับ คือ ด้านการเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการปฏิบตั ิงานให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีความเชื่อว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญหรื อองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ 330สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิราวรรณ บุญศรี วงษ์ ได้ศึกษาองค์ประกอบความเป็ น
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา พบว่า ระดับความเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ของสํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ ด้า นการจัด องค์ก าร ด้า นภาวะผูน้ ํา ด้า น
เทคโนโลยี ด้านการเรี ยนรู ้ และด้านการจัดการความรู ้ 331
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
3. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การ
X1
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

X4
วัฒนธรรมองค์การ

แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ
องค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การได้แก่
ดาเนล และสตั้ม (Daniel and Stumpf) พบว่า ปัจจัยด้านรู ปแบบผูน้ าํ ความพึงพอใจในงาน
การปรับตัวเข้ากับองค์กรความรู ้ ความสามารถในงาน การปรับตัวเข้าองค์กร ความรู ้ความสามารถ
ในงาน ตลอดจนการสนับสนุ นงาน มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
330

อัฐพงศ์ จารุ ทรัพย์สดใส, “ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

กับการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2” (สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์,
2554), บทคัดย่อ.
331

จิราวรรณ บุญศรี วงษ์, “องค์ประกอบความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อ

ประสิ ทธิผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ,บทคัดย่อ [Online], accessed
8 July 2013. Available from http://www.gotoknow.org/posts/484235
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โดยความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับภาวะผูน้ าํ ในลักษณะต่าง ๆ 332สอดคล้องกับคุกกี้
และแล็ปเฟอร์ต้ ี (Cooke and Lafferty ) พบว่า พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าํ เชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะสร้างสรรค์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 (r= .3717) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของมาร์ ติน (Martin) พบว่า คณะบดี ที่มีประสิ ทธิ ภาพบริ หารจัดการองค์การสําเร็ จ มี
ความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมของผูน้ าํ ผูป้ ระสานงาน ผูจ้ ดั การ ผูว้ างแผน และผูส้ นับสนุนผลจากการ
วิจยั นี้ เป็ นพื้นฐานสําคัญในการเข้าใจบทบาท การเป็ นผูน้ าํ ของคณะบดีว่าเป็ นผูม้ ีความสําคัญ และ
การเป็ นผูน้ าํ นั้นสามารถเป็ นผูน้ าํ สถาบัน หรื อองค์การไปสู่ เป้ าหมายที่สําเร็ จได้333สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชาร์ ลอตเต และ สมิรชิช (Charlotte & Smircich, )อ้างใน อัญชลี วิสิทธิ์ วงษ์ , พบว่า
ปั จจัยด้านรู ปแบบผูน้ าํ ความพึงพอใจในงาน การปรับตัวเข้ากับองค์การ ความรู ้ ความสามารถใน
งานตลอดจนการสนับสนุนของงานมีความสัมพันธ์ กับลักษณะวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์334
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ ชา สระสม ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา องค์ประกอบด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา
การสร้างแรงบันดาลใจและความคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล 335สอดคล้องกับพรพจน์ ศรี ตนั
พบว่า ตัวแปรที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการบริ หารของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรั บการกระจาย
อํานาจ คือ การมีวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่ วม และวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ
กรรมการบริ หารของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ คือ วัฒนธรรมองค์การ
การมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับภาณี นุช ผุสดีโสภณ พบว่า ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างวัฒนธรรม
สังคมกับวัฒนธรรมองค์การในโรงพยาบาลขององค์การมูลนิ ธิการกุศลที่ต่างศาสนา ศาสนาคริ สต์
332

Daniel and stumpf. “The Organizational Culture Implication for Nursing Service,”

JONA 23,4 (April 1999), 54.
333

Martin, J.L. (1993). A pretiminasy theory for explaining the effective leadership of

academic deans (Leadership). Dissertation Abstracts International1256), 54.
334

ชาร์ลอตเต และ สมิรชิช (Charlotte & Smircich, 1993, pp. 124 อ้างใน อัญชลี วิสิทธิ์

วงษ์ การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทัว่ ไป และ
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข, (บัณฑิตวิทยาลัย,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539, )
148.
335

นุชา สระสม , “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ

แบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ.

273
ศาสนาพุทธ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับลักษณะผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ 3
ปัจจัย คือ ลักษณะการใช้อาํ นาจ และลักษณะความเป็ นชาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ 1
ปั จจัย คือ ลักษณะเน้นความมีมนุ ษยธรรม 336สอดคล้องกับณัฐวุฒิ แก้วบางพูด พบว่า ภาวะผูน้ าํ
เปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรี นครภูเก็ตกับวัฒนธรรมองค์การในลักษณะสร้างสรรค์เทศบาลนคร
ภูเก็ต มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 337สอดคล้องกับ
กิ ติมา จิตรี โภชน์ พบว่า ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์ก บั
รู ปแบบวัฒนธรรมองค์การ 338สอดคล้องกับสมจินตนา คุม้ ภัย พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิ ทธิผลสู ง
และปานกลาง มี วฒ
ั นธรรมเชิ ง ประสิ ทธิ ผลทุ ก ลัก ษณะมากกว่ารั ฐวิสาหกิ จ ที่ มีประสิ ทธิ ผลตํ่า
ประกอบด้วย 1.มุ่งผลสําเร็ จ 2.มุ่งเน้นลูกค้า 3.สร้างนวัตกรรม 4. ให้ความสําคัญแก่ภาวะผูน้ าํ 5.จัด
องค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 6.ทํางานเป็ นทีม 7.จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร 8.ลดการควบคุ ม 9.มี มาตรฐานจริ ยธรรมและรั บผิดชอบต่อสังคม และ 10.มีการจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ 339สอดคล้อ งกับพิ สิฐ พูลสวัส ดิ์ พบว่า วัฒ นธรรมองค์ก ารของสถานศึ ก ษา

336

ภาณี นุช ผุสดีโสภณ, “การศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะวัฒนธรรมสังคม วัฒนธรรม

องค์การและลักษณะผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิภาพ ของพนักงานระดับบริ หารกลางในโรงพยาบาลของ
องค์การมูลนิธิการกุศลที่ต่างศาสนา : ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,2543), บทคัดย่อ.
337

ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรม

องค์กรกรณี ศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต” (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล) วารสารวิทยบริ การ ปี ที่ 22 ฉบับที่
1 มกราคม – เมษายน 2554) บทคัดย่อ.
338

กิติมา จิตรี โภชน์ นิสิตปริ ญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ E-mail:kittima.j@swu.ac.th
339

สมจินตนา คุม้ ภัย,”การเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผล

องค์การ:กรณี ศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์,2553),บทคัดย่อ.
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ประกอบไปด้วย 5 มิติ คือ มิติดา้ นการบริ หารบุคลากร มิติดา้ นเงื่อนไขแห่ งความสําเร็ จ มิติดา้ นยุ
ทธิวิถีที่ใช้ มิติดา้ นคุณลักษณะของผูน้ าํ องค์การ มิติดา้ นการมีส่วนร่ วม 340
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อ องค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การ
4. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ องค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
X1
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

X5
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ
องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
ศิริวรรณ พูลสมบัติ พบว่า พฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 341 สอดคล้องกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร พบว่า ปั จจัยการบริ หารด้านภาวะผูน้ าํ ด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับคุณภาพข้อมูล
และสารสนเทศ ส่ วนปั จจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกค่อนข้างตํ่ากับคุณภาพข้อมูลและ
สารสนเทศ 342สอดคล้องกับ อวัสดา อรัญญะ พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่การศึกษาที่
พึงประสงค์มี 6 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการเป็ นผูน้ าํ สามารถสร้างความร่ วมมือและประสานสัมพันธ์กบั
340

พิสิฐ พูลสวัสดิ์ วัฒนธรมองค์การต่อความผูกพันกับสถานศึกษาของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ” (ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ
341

ศิริวรรณ พูลสมบัติ “พฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ
342

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร , All Rights Reserved บริ ษทั ทีโอที

จํากัด (มหาชน) (กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2548), อัดสําเนา

275
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย 2) ด้านบุคลิกภาพมีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ 3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา 4) ด้า นความสามารถ/ทัก ษะ มี ค วามรู ้ และความสามารถแก้ปั ญ หาในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่บริ หารเป็ นอย่างดี และเป็ นนักบริ หารและนักจัดการที่สามารถบริ หารงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 5)ด้านการศึกษา มีความรู ้ความสามารถในการจัดองค์กรการบริ หารตลอดจน
พัฒนางานและ 6) ด้า นความรู ้ สึก และรู ้ ร อบ มี ความรอบรู ้ ท ัน สมัย ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ข่ าวสาร และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 343สอดคล้องกับ สุ รศักดิ์ นาเฮ พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามือ
อาชี พใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) คุ ณ ลัก ษณะพื้น ฐาน ซึ่ งแบ่ง ออกเป็ น 2 คุ ณลักษณะ คื อ1)ความรู ้
ความสามารถด้านสารสนเทศ และความรู ้ทางวิชาชีพ 2) คุณลักษณะเฉพาะความสามารถและทักษะ
เฉพาะตัว คือ ภาวะผูน้ าํ ความรู ้เท่าทันสถานการณ์ ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาการ
ควบคุ ม อารมณ์ พฤติ ก รรมกล้า เสี่ ย ง การเป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและการมี วิ สั ย ทัศ น์ 3)
คุณลักษณะเชิ งบูรณาการ คือ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความรู ้สึกไวต่อบุคคลอื่นและความใฝ่ รู ้ 344
สอดคล้องกับ สุ ภาวดี นพรุ จจินดา พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 1) ผูน้ าํ วิสัยทัศน์ 2) ผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง 3) ผูน้ าํ ทางวิชาชีพ 4) ผูน้ าํ จริ ยธรรม 5) ผูน้ าํ สร้างแรงบันดาลใจ 6) ผูน้ าํ คํานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล 7) ผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยี 345 สอดคล้องกับ จิรวรรณ เลงพานิ ชย์ และกฤตพา แสน
ชัย ธร พบว่า องค์ประกอบที่ ส่งผลต่ อการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อการบริ หารของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึ กษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า 1) การบริ หารของ
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก 2)

343

อวัสดา อรัญญะ อ้างใน สุ นทร สุ มาลย์โรจน์“พฤติกรรมการบริ หารของผูอ้ าํ นวยการ

เขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 55.
344

สุ รศักดิ์ นาเฮ, “สู่ มิติการเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ, “วารสารข้าราชการครู 21, 1

(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2543), 27-33.
345

สุ ภาวดี นพรุ จจินดา, “องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุ ข” (ดุษฎีบณั ฑิต ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ.

276
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ได้แก่ ทัศนคติต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู ้ถึงประโยชน์ ความเข้ากันได้ และการรับรู ้ถึงความง่าย 346
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับองค์ประกอบ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
X1
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

X6
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม

แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ
องค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับองค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม ได้แก่
เฮฟเฟอร์ แมน (Hefferman) พบว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นกุญแจสําคัญในการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในระดับชาติ รัฐและท้องถิ่น ได้พยายามดําเนิ นการปรับปรุ ง
ให้ผปู ้ กครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการ โดยโรงเรี ยนจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ
ทักษะความรู ้ และบทบาทของกลุ่มในการตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมบริ หารโรงเรี ยน 347สอดคล้องกับโค
คอนเนอร์ (O’Connor) พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีพฤติกรรมที่พฒั นาแล้วจะทําให้โรงเรี ยนเปิ ดกว้างขึ้น ซึ่ ง
ต้องมีเพื่อนร่ วมงาน คณะกรรมการและครู ให้ความสนับสนุ น 348สอดคล้องกับสุ ภาพร รอดถนอม
346

จิรวรรณ เลงพานิชย์ , “องค์ประกอบที่ส่งผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทเพื่อ

การบริ หารของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”
(สาขาบริ หารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2552), บทคัดย่อ.
347

Ann Nora Hefferman, “ Perception of Involvement of Parents and Community

Members on School Decision Making Cabinets, “ Disscrtation Abstract International 53 (May
1992), 1342-A-1371-A.
348

Geraldine Josephine. O’ Connor, “A Study of the Leadership Styles and school

climate. 2001.” Proquest. DAI-A62/11 (Online) available : http:// proquest.umi.com/pqdweb?
(acces date: Amy 2006), 22.
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ศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูอ้ าํ นวยการวิ ท ยาลัย พยาบาลกับ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร ตามการรั บ รู ้ ข องอาจารย์พ ยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า 1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ระดับสู งกับประสิ ทธิ ผลองค์การ 2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับประสิ ทธิ ผลองค์การ สอดคล้องกับพรพจน์ ศรี ตนั พบว่า ตัว แปรที่ มีผลต่ อพฤติ
กรรมการบริ หารของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ คือ การมีวิสัยทัศน์ การมี
ส่ วนร่ วม และวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ หารของผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ คือ วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับ
กาญจนา สิ ริวงศาวรรธน์ : พบว่าภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ ด้านภาวะผูน้ าํ ร่ วมกัน
บทบาทของผู ้นํ า และพฤติ ก รรมของผู ้นํา ภาวะผู ้นํา ของผู ้บ ริ หารกับ การมี ส่ ว นร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับ รัชนี วรรณ สุ ริยะนิ มิตชัย
ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ การบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม พบว่ า พฤติ ก รรมผูน้ ํา
บรรยากาศองค์การ ความรู ้ การได้รับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับ การยอมรับ การบริ หารคุณภาพโดยรวม 349สอดคล้องกับจวน แก้วพิทกั ษ์ พบว่า สมรรถภาพ
ในการเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความสัมพันธ์
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสมรรถนะในการทํางาน ด้านการตัดสิ นใจ ด้านความเอื้ออาทร ด้านมุ่งงาน
ด้านการแก้ปัญหา ด้านการกําหนดเป้ าหมาย ด้านการควบคุมงาน อยูใ่ นระดับมาก และด้านอคติอยู่
ในระดับน้อยที่สุด 350สอดคล้องกับ วันเพ็ญ บุรีสูงเนิ น พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการ
บริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 ด้าน 1) พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร 2) วิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู 6) การได้รั บ การสนับ สนุ น ทางสั ง คมของครู 7) พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึ ก ษา 8) เจตคติ ต่ อ สถานศึ ก ษา 9) การระดมทรั พยากรเพื่ อการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ

349

รัชนีวรรณ สุ ริยะนิมิตชัย อ้างใน ศรี จรรยา โชตึก “ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของ

บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ”. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 26.
350

จวน แก้วพิทกั ษ์, “สมรรถภาพในการเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หาร
การศึกษา 2550), บทคัดย่อ.
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ความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 351
สอดคล้อ งกับ สมถวิ ล ชู ท รั พ ย์ พบว่า คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้ว ย 17 คุ ณ ลัก ษณะได้แ ก่ 1)คุ ณ ลัก ษณะทางกาย 2)คุ ณ ลัก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพ 3)
คุ ณ ลัก ษณะทางสั งคม 4)คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล 5)คุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู ้ 6)คุ ณ ลัก ษณะด้า น
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน 7)คุ ณ ลัก ษณะด้า นวิ ช าชี พ 8)คุ ณ ลัก ษณะทางแรงจู ง ใจ 9)
คุณลักษณะทางทักษะ 10)คุณลักษณะด้านการบริ หาร 11)คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 12)
คุณลักษณะด้านภาวะผูน้ าํ 13)คุณลักษณะด้านความสามารถที่จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 14)คุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการวางแผนการทํางาน 15)คุ ณ ลัก ษณะด้านความสามารถในการทํางาน
ร่ วมกับชุมชน 16)คุณลักษณะด้านความสามารถในฐานะผูน้ าํ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริ ยธรรม
และ 17)คุณลักษณะด้านทัศนคติ 352
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
6. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์ กับ องค์ประกอบองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้
X2
การวางแผนกลยุทธ์

X3
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้

แผนภูมิที่ 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์ กับองค์ประกอบ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง การวางแผนกล
ยุทธ์ กับองค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้แก่
เบนเนทท์และโอเบรี ยน (Bennette and O’Brien) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย กลยุทธ์หรื อวิสัยทัศน์ (strategy or vision) การปฏิบตั ิเชิงการบริ หาร
351

วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน , “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก” (ดุษฎีบณั ฑิต, การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ.
352

สมถวิล ชูทรัพย์จนั ทร์ อ้างใน สุ นทร สุ มาลย์โรจน์“พฤติกรรมการบริ หารของ

ผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 54.
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(executive practices) การปฏิบตั ิงานเชิงการจัดการ (managerial practices) บรรยากาศ (climate)
โครงสร้างขององค์การหรื องาน (organization or job structure) การกระจายของข้อมูลข่าวสาร
(information flow) การปฏิบตั ิงานของบุคคลและทีมงาน (individual and team practices) การ
ฝึ กอบรมหรื อการให้การศึกษา (training or education) การพัฒนาบุคลากรหรื อทีมงาน สอดคล้อง
กับ(individual or team development) และการให้รางวัลหรื อการยอมรับ (rewards or recognition) 353
สอดคล้องกับ ดาฟท์ (Daft) กล่าวว่าองค์การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นองค์การออกแบบเพื่อการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ อง
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ โครงสร้าง (structure) การมอบอํานาจ (empowerment) การสร้าง
เครื อข่าย (network กลยุทธ์ (strategy) และวัฒนธรรมที่ปรับตัว (adaptive culture) 354สอดคล้องกับ
ไคเซอร์ (Kaiser) ได้ศึกษาวิจยั และนําเสนอปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ (leadership) วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ (mission and strategy) การดําเนิ นงานบริ หารจัดการ (management practices)
โครงสร้างองค์การ (organizational structure) บรรยากาศการทํางาน (working climate) และการจูง
ใจ (motivation) 355สอดคล้องกับ ศศกร ไชยคําหาญ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างที่เหมาะสมขององค์การ การคิด
อย่างเป็ นระบบ กลยุทธ์ขององค์การ วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ในองค์การ การพัฒนาบุคลากร การ
ทํางานเป็ นที ม การมี วิสัยทัศน์ร่ว ม การสร้ างบรรยากาศในองค์ก ารและการสร้ างและถ่ ายโอน
ความรู ้ 356
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อ องค์ประกอบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
353

J.Bennelte, and M.O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,”

Training 31,6 (August 1994), 77-79.
354

Richard L. Daft., Leadership : Theory and Proctice (Orlando, FL : Dryden.,1999),

211-212.
355

Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of

Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana
State University, 2000), 191-195.
356

ศศกร ไชยคําหาญ , “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีบณั ฑิต, การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2552), บทคัดย่อ.
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7. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ การวางแผนกลยุทธ์ กับ องค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
X2
การวางแผนกลยุทธ์

X5
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภูมิที่ 23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ กับ องค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ การ
วางแผนกลยุทธ์ กับ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
ไลนแฮน บาร์ ดทรโลมิล (Linehan Bartholomew) พบว่า องค์ประกอบที่สาํ คัญของการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนรัฐควรประกอบด้วย การจัดอบรม และใช้เทคโนโลยีในการทําแผนกล
ยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการทําแผนกลยุทธ์แก่บุคลากรของโรงเรี ยน 357 สอดคล้องกับ สมศักดิ์
คงเทศ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร ในสถานศึกษาประกอบไปด้วย การ
บริ ห ารจัด การอยู่ใ นระดับ มาก ขณะเดี ย วกัน การใช้เ ทคโนโลยีข้ ึ น อยู่กับ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง
ประสบการณ์ เพศ อายุ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ผูท้ ี่มีความรู ้แตกต่างกัน
มีผลกระทบต่อความคิดเห็ นการใช้เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 358สอดคล้องกับ อัญชุ ลี เสถียรศรี
ศึกษาวิจยั เรื่ องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การค้าคุรุสภา พบว่า ผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการมีปัญหาการใช้ทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล
ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล และด้านการนําข้อมูลไปใช้ อยู่ในระดับปาน

357

Linehan Bartholomew, “ A Study of the status of the strategic planning process as

used by public districts in six suburban New York City counties” D.ED.Dissertation, Seton Hall
University, 2006), Abstract.
358

สมศักดิ์ คงเทศ “ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ของครู ใน

สถานศึกษา” (ปริ ญญาศึกษาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 2550),บทคัดย่อ.
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กลาง 359ศิริวรรณ พูลสมบัติ พบว่า พฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 360
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้กบั องค์ประกอบสนับสนุน
การมีส่วนร่ วม
X3
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้

X6
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม

แผนภูมิที่ 24 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
กับองค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ
องค์การแห่ งเรี ยนรู ้ กับ องค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม ได้แก่
คาฟท์ (Daft) กล่าวว่าองค์การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นองค์การออกแบบเพื่อการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง โดย
พิ จ ารณาจากองค์ป ระกอบ 5 องค์ป ระกอบ คื อ โครงสร้ า ง (structure)
การมอบอํา นาจ
(Cmpowerment) การสร้างเครื อข่าย (network) กลยุทธ์ (stratcgy) และวัฒนธรรมที่ปรับตัว
(adaptive culture) 361 และ มาร์ซิคและวัทกินส์ (Marsick and Watkins) กล่าวว่า องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้เป็ นองค์การที่ส่งเสริ มให้สมาชิกสร้างความเป็ นเลิศให้กบั องค์การ ในขณะเดียวกัน องค์การ
ต้องส่ งเสริ มความเป็ นเลิศให้กบั สมาชิ ก โดยใช้การเรี ยนรู ้ที่เป็ นกระบวนการเชิ งยุทธ์ศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่ อง และบูรณาการเข้ากับการปฏิบตั ิงาน มีการมอบอํานาจให้กบั สมาชิกเพื่อสร้างความร่ วมมือ
และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิ กองค์การและ

359

อัญชุลี เสถียรศรี , “การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สารสนเทศขององค์การค้าของคุรุ

สภา” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 87-98.
360

ศิริวรรณ พูลสมบัติ “พฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ
361

Richard L.Daft, Leadership : Theory and Practice (Orlando, FI. Dryden., 1999),211-212.
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ชุมชน 362สอดคล้องกับ วรุ ณี ดวงจําปา พบว่า ปั จจัยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านบรรยากาศองค์การ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านลักษณะบุคคล ด้านสถานศึกษาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลําดับการ
จัดการความรู ้สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ ได้เสนอปั จจัยทางการบริ หารที่ส่งผลต่อความเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 10 ปั จจัย ประกอบด้วย ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ความเป็ นองค์การ
วิชาชีพ การตัดสิ นใจร่ วมและการมีวิสยั ทัศน์ร่วม กลุ่มบริ หารตนเองและการติดต่อสื่ อสาร การจูงใจ
เชิงสร้างสรรค์ การเป็ นผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลง การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิ ง
สร้างสรรค์ การบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การบริ หารหลักสู ตรและการสอน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์363
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การ กับ องค์ประกอบสนับสนุน
การมีส่วนร่ วม
X4
วัฒนธรรมองค์การ

X6
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม

แผนภูมิที่ 25 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การ กับ
องค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การ กับ องค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมได้แก่
นัน ทิ ย า น้ อ ยจัน ทร์ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประกอบด้ว ย 12
องค์ประกอบ คือ การกําหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่ วมในองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การทํา งานเป็ นที ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งาน มาตรฐานการ
ดํา เนิ น งาน การมอบหมายงาน การติ ด ตามและประเมิ น ผล วิ สั ย ทัศ น์ ก ารบริ ห ารจัด การ การ
สนับสนุนทางการจัดการ และการบริ หารจัดการองค์กร สอดคล้องกับ พิสิฐ พูลสวัสดิ์ วัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 5 มิติ คือ มิติดา้ นการบริ หารบุคลากร มิติดา้ นเงื่อนไข
362

V.Marsick and K. Warkins, “The Learning Organization : an Lategrative Vision for

HRD,”Human Resourcc Development Quarterly 3,4 (1994),353.
363

วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรี ยนองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (กรุ งเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2544).47.
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แห่ งความสําเร็ จ มิติดา้ นยุทธิวิถีที่ใช้ มิติดา้ นคุณลักษณะของผูน้ าํ องค์การ มิติดา้ นการมีส่วนร่ วม สม
จินตนา คุม้ ภัย พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิ ทธิ ผลสู งมีวฒั นธรรมองค์การเชิงประสิ ทธิ ผลมากกว่า
รัฐวิสาหกิ จที่มีประสิ ทธิ ผลปานกลางบางวัฒนธรรม ได้แก่ 1. ให้ความสําคัญแก่ภาวะผูน้ าํ 2. จัด
องค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ 3. มีมาตรฐานจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และ
พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิ ทธิผลสู งและปานกลาง มีวฒั นธรรมเชิงประสิ ทธิผลทุกลักษณะมากกว่า
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิ ทธิ ผลตํ่า ประกอบด้วย 1.มุ่งผลสําเร็ จ 2.มุ่งเน้นลูกค้า 3.สร้างนวัตกรรม 4. ให้
ความสําคัญแก่ ภาวะผูน้ าํ 5.จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 6.ทํางานเป็ นที ม 7.จัดการ
เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่ อสาร 8.ลดการควบคุม 9.มีมาตรฐานจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม และ 10.มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
10. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ องค์ประกอบ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
X5
เทคโนโลยีสารสนเทศ

X3
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้

แผนภูมิที่ 26 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
องค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับองค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้แก่
ไมเคิล เจ.มาร์ควอร์ดท์ (Michael J. Marquardt) พบว่า มีหลักการว่าองค์การที่จะได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันและพัฒนาแบบยัง่ ยืนได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะต้องสร้างแนว
ทางการพัฒนาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยจะประกอบด้วย พลวัตแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning
dynamics) การปรับเปลี่ยนองค์การ (organization transformation) การมอบอํานาจ (people
empowerment) การบริ หารจัดการองค์ความรู ้ (knowledge management) และการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้งาน (technology application) 364สอดคล้องกับบุษญา บูรณาสิ นทร์ (Busaya Branasin)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเทอร์ เน็ตของคณะสถานศึกษาสอนธุ รกิจและลักษณะของ
องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และมหาวิ ท ยาลัย ของไทย ในส่ ว นของภาวะผูน้ ํา
364

M.Marquardt, and A. Reynolds, The Global Learning Organization (New York :
IRWIN, 1994), 65-77.
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วัฒนธรรม โครงสร้าง และกระบวนการ มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดมาก ลักษณะของบุคลากรและ
องค์ก าร ที่ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มีผลกระทบต่ อการใช้อิน เทอร์ เน็ ต 365สอดคล้องกับศัน สนี ย ์ จะสุ ว รรณ์
พบว่า การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า ระดับการเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ดา้ นการเรี ยนรู ้ ด้านองค์การ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดการความรู ้
องค์ป ระกอบขององค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี อิ ท ธิ พ บต่ อ สถานภาพของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ
ประกอบด้วย การบริ หารจัดการและวัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 366สอดคล้องกับ
อนงค์ สระบัว พบว่ า รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องตัว ชี้ วัด การจัด การความรู ้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า องค์ประกอบตัวชี้วดั จัดการความรู ้ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5
อ
ง
ค์
ป
ร
ะ
ก
อ
บ
ไ
ด้
แ
ก่
1) กระบวนการจัดการความรู ้ 2) การเรี ยนรู ้ 3) สมรรถนะ 4) เทคโนโลยีและ 5) โครงสร้ าง
องค์การ 367
สรุ ป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
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366

ศันสนีย ์ จะสุ วรรณ์ , “การพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ” (ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),
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367
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จากการวิเคราะห์เส้นทางขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ที่ ส อดคล้อ งกับ ข้อมู ล ตามแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ส นับ สนุ น
ความสัมพันธ์เชิงตรรกะขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น ดั ง นั้ น จากความสั ม พัน ธ์ ร ายคู่ ที่ ป รากฏเส้ น
ความสัมพัน ธ์ เ ป็ นหนึ่ งสมมุ ติ ฐานนั้น ผูว้ ิ จ ัย นํามาประกอบกัน เพื่ อนําเสนอความสัม พัน ธ์ ใ น
รู ปแบบเชิงทฤษฎี สามารถแสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี้
โมเดลสมมุติฐาน รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

X2

X3

X1

X6

X5

X4

แผนภูมิที่ 27 แสดงรู ปแบบเชิ งประจักษ์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สอดคล้องกับข้อมูล ตามแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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จากแผนภูมิที่ 27 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที มีอิทธิ พลต่อกัน ซึ่ งได้จากแนวคิด และทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีความสัมพันธ์เชิ งตรรกะ ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบ3 ตัวมีความสัมพันธ์ต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (X3 )คือภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
(X1)การวางแผนกลยุทธ์ (X2) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5 ) ขณะเดียวกันภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง (X1)มีผลทางอ้อมต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้(X3 )โดย ผ่าน การวางแผนกลยุทธ์ (X2)
และผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5 )ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(X5) มีผลทางอ้อมโดยผ่าน สนับสนุนการมีส่วนร่ วม (X6) และการวางแผนกลยุทธ์(X2 )ด้วย
นอกจากนี้เพื่อให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ เส้นทาง ขององค์ประกอบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์โดยตรวจสอบความสอดคล้อง/ความตรงของรู ปแบบโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของเทคนิ คการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis ) ทั้งนี้ เพื่อให้
เข้าใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ขอกําหนดข้อตกลง ดังนี้
ก. สัญลักษณ์ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ในรู ปเชิ งสาเหตุและผล ตัวแปร หางลูกศรเป็ นเหตุ
ส่ วนตัวแปรหัวลูกศรเป็ นผล
X1แทน ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
X2 แทน การวางแผนกลยุทธ์ (Stratetic planning)
X3 แทน องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning organization )
X4 แทน วัฒนธรรมองค์การ(Organizational culture)
X5 แทน เทคโนโลยีสารสนเทศ. ( Information technology)
X6 แทน สนับสนุนการมีส่วนร่ วม (Participation support)
ข..ค่าสถิติวดั ความสอดคล้อง / ความกลมกลืน / ความตรง ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
1.χ2 แทน ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติ ไค-สแควร์
2.R แทน สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Regression Coefficient)
3. GFI แทน ดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
4.AGFI แทน ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index)
5. RMR แทน ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square Residual)
6.RMSEA แทน ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean
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Squared Error of Approximation)
7.TE แทน อิทธิพลรวม (Total effect)
8.IE แทน อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
9.DE แทน อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
ผลการวิ เคราะห์ รูปแบบความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ขององค์ประกอบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 69 ตัว
แปร โดยเสนอเป็ นตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้
ตารางที่ 23 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
2
3
4
5
6
1
Factor 2
1.00
Factor 3
0.12
1.00
Factor 4
0.00
0.00
1.00
Factor 5
0.01
-0.02
0.00
1.00
Factor 6
-0.03
-0.09
0.00
-0.07
1.00
Factor 1
-0.03
-0.06
-0.02
-0.08
-0.04
1.00
จากตารางที่ 23 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง องค์ประกอบการบริ หารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่คาํ นวณ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 6
องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -0.09- 0.12
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ตารางที่ 24 ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง/ ความกลมกลืน/ ความตรงของรู ปแบบระหว่าง
โมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าสถิติ
ค่า
เกณฑ์ความสอดคล้อง
ค่าไคสแควร์ (Chi - Square Statistic)
2.46 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เท่ากับยอมรับ
สมมุติฐานหลักว่าโมเดล ตามทฤษฎีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
( มากกว่า .05 )
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (Goodness of Fit 1.00 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลความสอดคล้องกับ
Index : GFI)
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ระดับความน่าจะเป็ น (p)
0.83 มากกว่าค่านัยสําคัญสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
0.99 มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดลความสอดคล้องกับ
(Adjust Goodness of Fit Index : AGFI)
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ
1.00 มีค่าเท่ากับ 1 โมเดลความสอดคล้องกับ
(Comparative Fit Index : CFI)
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่ วนที่
0.023 มีค่าอยูร่ ะหว่าง0- 1 หมายถึงโมเดลความ
เหลือ(Root Mean Squared Residual : RMR)
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(ตํ่ากว่า
0.05)
ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
0.00 มีค่าอยูร่ ะหว่าง0- 0.05 หมายถึงโมเดล
ค่าพารามิเตอร์(Root Mean Squared Error of
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์(เข้า
Approximation : RMSEA)
ใกล้ 0แต่ไม่เกิน 0.20)

จากตารางที่ 24 พบว่า ค่าไคสแควร์ (Chi - Square Statistic : χ2) มีค่าเท่ากับ 2.46
แสดงให้เ ห็ น ว่า ไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ หมายถึ ง รู ปแบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ นอกจากนี้ ยงั
สามารถพิจารณาค่าดัชนีช้ ีวดั ความสอดคล้องอื่นๆได้อีก เช่น ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืน (Goodness
of Fit Index : GFI) และค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(Adjust Goodness of Fit Index :
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AGFI)มีค่าเข้าใกล้ 1 คือ GFI=1.00 และค่า AGFI =0.99 ซึ่ งมากกว่า 0.90 แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่ วนที่เหลือ (Root Mean Squared
Residual : RMR)มีค่าเท่ากับ 0.023 และค่าดัชนี ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(Root Mean Squared Error of Approximation : RMSEA)มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-0.05
แสดงว่าโมเดลมีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก
รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีแนวคิด และทฤษฎี ที่ สนับสนุ นความสัมพันธ์เชิ ง
ตรรกะ สรุ ปได้ดงั นี้

แผนภูมิที่ 28 รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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จากแผนภูมิที่ 28 สามารถอธิ บายอิ ทธิ พลทางตรง ทางอ้อม และค่าอิทธิ พลรวมของ
องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.อิทธิพลทางตรง ผลทางตรง จํานวน 3 องค์ประกอบ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
1.1 อิทธิพลทางตรง ผลทางตรงของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง การวางแผนกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ –0.05, -0.03 ,-0.09 ตามลําดับ
2 อิทธิพลทางอ้อม ขององค์ประกอบ ที่มีต่อ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
2.1ผลทางอ้อมของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
2.1.1 ผลทางอ้อมที่ผา่ น การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเท่ากับ 0.09 x -0.03 = - 0.0027
2.1.2 ผลทางอ้อมที่ผา่ น เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ(-0.01) x ( -0.09) = 0.0009
2.1.3 ผลทางอ้อมที่ผา่ น การวางแผนกลยุทธ์ แล้วผ่านไป ยังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 0.09 x 0.00 x (-0.09) = 0
2.2 ผลทางอ้อม ของการวางแผนกลยุทธ์ มีต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
2.2.1 ผลทางอ้อมที่ผา่ น เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 0.00 x (-0.09 ) = 0
3.ผลรวมของตัวแปร ที่มีต่อ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้จากผลบวกของอิทธิพลทางตรง
กับผลทางอ้อมทั้งหมด
3.1 ผลรวมของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ
(–0.05) + (- 0.0027) + 0.0009 + 0 = -0.0518
3.2 ผลรวมของการวางแผนกลยุทธ์ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ (-0.03 ) + 0
= -0.03
3.3 ผลรวมของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ -0.09
การประเมิ น ของตัว แปรที่ มีผ ลต่ อ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ พิ จ ารณาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายก่อน แล้วจึ งแยกค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และค่าอิทธิ พลรวม
ผูว้ ิจยั ได้เสนอค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และค่าอิทธิ พลรวม
ของตัวแปรที่มีผลต่อ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ดงั ตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวม ของตัวแปรที่มีผลต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิพล
อิทธิพล
อิทธิพลรวม
สหสัมพันธ์
ทางตรง
ทางอ้อม
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
0.47
-0.05
-0.05
การวางแผนกลยุทธ์
1.00
-0.03
- 0.0027
-0.0327
วัฒนธรรมองค์การ
0.40
0.00
0.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.37
-0.09
0.0009
-0.0909
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
0.45
0.00
0.00
จากตารางที่ 25 พบว่าในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
จะต้องพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
1. เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เรี ยงลําดับตัวแปรที่มีค่าค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ จากมากไปหาน้อย คือ การวางแผนกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง สนับสนุ น
การมีส่วนร่ วม วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรี ยงลําดับ ตัวแปร ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ องค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ จากมากไปหาน้อย คือ วัฒนธรรมองค์การ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม การวางแผน
กลยุทธ์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางอ้อม
เรี ยงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จากมากไปหาน้อย คือ ได้แก่
วัฒนธรรมองค์การ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พิจารณาอิทธิพลรวมเรี ยงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือวัฒนธรรมองค์การ สนับสนุนการมีส่วนร่ วม การวางแผนกล
ยุทธ์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 การยืน ยัน รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตรวจสอบ ความเหมาะสมของรู ปแบบจากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้
นําร่ างองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ และพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบ
และเพิ่มความเชื่ อถือในการสร้ างรู ปแบบที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาจาก
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องค์ประกอบที่ 1
9 4.66 100 9 4.55 100 9 4.22 100 9 5.00
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2
9 4.77 100 9 4.88 100 9 4.77 100 9 5.00
การวางแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบที่ 3
9 5.00 100 9 4.88 100 9 4.88 100 9 5.00
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ 4
9 4.66 100 9 4.66 100 9 4.77 100 9 5.00
วัฒนธรรมองค์การ
องค์ประกอบที่ 5
9 4.66 100 9 4.55 100 9 4.88 100 9 5.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 6
9 4.55 100 9 4.88 100 9 4.66 100 9 5.00
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
เฉลี่ย
9 4.72 100 9 4.73 100 9 4.70 100 9 5.00
จากตารางที่ 25 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าผลที่
ได้จากการวิจยั มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ สรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ร่ างองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบการบริ หารงาน

ร้อยละ

เฉลี่ย

ร้อยละ
จํานวน

เฉลี่ย

ร้อยละ
จํานวน

เฉลี่ย

จํานวน

ร้อยละ

เฉลี่ย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

จํานวน

ข้อ มู ล ทั้ง หมด ด้ว ยวิ ธี สั ม ภาษณ์ โดยนํา เสนอร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญและผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้พิ จ ารณาความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง
ให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์ จํานวน 9 คน ดังรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 26 แสดงค่าความถี่ และร้อยละจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีต่อองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
องค์ประกอบรู ปแบบการ
ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง
การใช้ประโยชน์
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ ความเหมาะสม

100
100
100
100
100
100
100
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ที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
มีความถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ไ ด้ ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบ และเพิ่มความ
น่ าเชื่ อถือ ในการสร้างรู ปแบบที่เหมาะสม โดยการนําเสนอองค์ประกอบของการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั ได้จากการ
พัฒนาจากข้อมูลทั้งหมด ด้วยวิธีการประเมิ นในรู ปแบบ สัมภาษณ์ โดยนําเสนอรู ปร่ างแบบการ
บริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ได้พิ จ ารณาประเด็ น ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถู ก ต้อ ง และการใช้
ประโยชน์ พร้ อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรั บปรุ งให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากเกณฑ์ จํานวน 9 คน ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 16 ตัวแปร คือ 1)ผูน้ าํ เป็ น
นักวางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน
2) ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน 3) ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ 4) ผูน้ าํ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้รูปแบบภาวะผูน้ าํ เหมาะกับสถานการณ์
5) ผูน้ าํ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางาน 6) ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี
หลักการมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานอย่างได้ผล 7) ผูน้ าํ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ 8) ผูน้ าํ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี 9) ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 10) ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน 11) ผูน้ าํ
เป็ นนักอ่าน มีความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ 12) ผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์
ไม่ติดอยู่กบั วิธีการทํางานแบบเดิมๆ 13) ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ 14) ผูน้ าํ มีความ
ซื่ อสัตย์ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 15) ผูน้ าํ มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสิ นใจ 16) ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
องค์ ประกอบที่ 2 “การวางแผนกลยุทธ์” ประกอบด้วย 14 ตัวแปร คือ 1) มีการกําหนด
นโยบายในการบริ หารงานที่ชดั เจน 2) มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับพันธกิ จและ
เป้ าหมายของสํานักงาน 3) มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน ต่อเนื่อง 4) มีการวิเคราะห์
งานตามภารกิ จ 5) มีเทคนิ คการบริ หารที่หลากหลาย 6) บริ หารงานโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเป็ น
พื้นฐานประกอบการวางแผนงาน 7) มีการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม 8) มีการประเมิน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง 9) มีการกระจายอํานาจในการ
บริ หารจัดการแก่ ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา 10) มีแผนกํากับ ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน 11) เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ ในการปฏิบตั ิงาน
12) มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ
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13) ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 14) มี การบริ หารงานในรู ป
คณะกรรมการหรื อองค์คณะบุคคล
องค์ ประกอบที่ 3“องค์ การแห่ งการเรียนรู้ ” ประกอบด้วย 13 ตัวแปร คือ 1) เปิ ดโอกาสให้
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายของการทํางานร่ วมกัน 2) บุคลากรในหน่วยงาน
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงาน 3) สร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หาร ที่
รับผิดชอบในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4) มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)
5) มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทํางานอย่างมีความสุ ข 6) เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
7) จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8) มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพใน
การดําเนินชีวิตที่ดีในหน่วยงาน 9) เป็ นหน่วยงานที่มีระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 10) จัดทํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา 11) มีการจัดระบบการบริ หาร
จัดการความรู ้ 12) มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง13)มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
องค์ ประกอบที่ 4“วัฒนธรรมองค์ การ” ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมีความรู ้
และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 2) บุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การ
งาน 3) มีแนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 4) บุคลากรมีความ
ทุ่มเท เสี ยสละในการทํางาน 5) บุคลากรมีการสร้างค่านิ ยมการทํางานร่ วมกัน 6) มีวฒั นธรรม
คุณภาพในการทํางาน 7) มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 8) บุคลากร
ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายของหน่วยงาน
องค์ ประกอบที่ 5“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ 1) มีการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริ หารสํานักงาน 2) มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย
ในการวางแผนบริ หารงาน 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
4) มีซอร์ ฟแวร์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 5) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่าง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรี ยน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) สนับสนุ นงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากร เทคโนโลยีเพื่อการบริ หาร 7) มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีหลากหลาย
มาใช้ในการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ 8) มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน
องค์ ประกอบที่ 6“สนับสนุนการมีส่วนร่ วม” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ 1) มีการทํางาน
ที่เชื่อมประสานกันระหว่างกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้า
มามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา 3) มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนการ
ดําเนิ นงานของเขตพื้นที่การศึกษา 4) มีการสนับสนุ นจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 5) เครื อข่าย
ผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา 6) สถาบันอุดมศึกษาภายใน
เขตพื้ นที่ การศึ กษา มี ส่วนร่ ว มสนับสนุ นทางด้านการบริ หารและวิชาการ 7) มี การจัดกลุ่ ม
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สถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านการบริ หารงาน 8) มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต 9) มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุ นการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา10)บริ บท
ของสํานักงานมีความพร้อมและเอื้อต่อการบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากองค์ประกอบ ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังกล่าว ถ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ได้ศึกษาและนําไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ จะส่ งผลให้สาํ นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สามารถปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานต่อไป
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°r ¦³°¸É  vª´¦¦¤°r µ¦” ¦³°oª¥ 8 ´ªÂ¦ º° 1 »¨µ¦¤¸ªµ¤¦¼ oÂ¨³
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¸É¦´·° 2 »¨µ¦¤¸ªµ¤¦¼ o¹¤´É  Á¦· oµª®oµÄ®oµ¸Éµ¦µ 3 ¤¸
Âªµµ¦·´ ·µ °»¨µ¦°¥nµ´ÁÂ¨³Á µo Ä¦´ 4 »¨µ¦¤¸ªµ¤»n¤Á Á¸ ¥¨³Ä

299

µ¦Îµµ 5 »¨µ¦¤¸µ¦¦oµnµ·¥¤µ¦Îµµ¦n ª¤´6 ¤¸ª´ ¦¦¤»£µ¡Äµ¦Îµµ7 ¤¸µ¦
®¤»Áª¸¥µÂ´Åo¦³®ªnµ»¨µ¦Ä®nª¥µ 8 »¨µ¦·´ ·µoª¥ªµ¤¦´·°Á¡ºÉ°
¤»nÅ¼n Áo µ®¤µ¥ °®nª¥µ
°r ¦³°¸É  vÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«” ¦³°oª¥ 8 ´ªÂ¦ º° 1 ¤¸µ¦n Á¦· ¤Â¨³
´»Ä®o¤¸ÁÃÃ¨¥¸nµÇ¤µÄoÄµ¦¦· ®µ¦Îµ´µ 2 ¤¸¦³µ¦Á«¸É´ ¤´¥Äµ¦
ªµÂ¦· ®µ¦µ 3 ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¡´µ¦³¦· ®µ¦´µ¦ 4 ¤¸°¦r ¢Âª¦r ¸É
Á®¤µ³¤´¨´¬³µ¸É·´ · 5 ¤¸µ¦ÁºÉ °¤Ã¥ °o ¤¼¨oª¥ÁÃÃ¨¥¸¦³®ªnµÎµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ´Ã¦Á¦¸ ¥ Â¨³®n ª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  6 ´» ¦³¤µÄµ¦´®µ¦´¡¥µ¦
ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦ 7 ¤¸Á¦ºÉ °¤º° °»¦r µÁÃÃ¨¥¸®¨µ®¨µ¥¤µÄoÄµ¦ÎµÁ· µ
°¥nµÁ¡¸¥¡° 8 ¤¸£µ¡Âª¨o°¤¸ÉnÁ¦· ¤Ä®oÁ·¦¦¥µµ«¸É¸Äµ¦·´ ·µÂ¨³ÁÈ ¦³Ã¥r
n°µ¦¦· ®µ¦µ
°r ¦³°¸É  v´»µ¦¤¸nª¦n ª¤” ¦³°oª¥ 10 ´ªÂ¦ º°1 ¤¸µ¦Îµµ¸É
ÁºÉ °¤¦³µ´¦³®ªnµ¨»n¤Â¨³®n ª¥µ¸ÉÁ¸É ¥ª °o 2 n Á¦· ¤Ä®o»£µn ª °´¤Á µo ¤µ¤¸
n ª ¦n ª ¤Äµ¦´ µ¦«¹  ¬µ3 ¤¸ ° r ¦Á¦º ° n µ ¥£µ¥Ä» ¤  Ä®o  ªµ¤¦n ª ¤¤º ° ´ »  µ¦
ÎµÁ·µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ4 ¤¸µ¦´»µ°r¦£µ¦´Â¨³Á°5 Á¦º ° nµ¥¼o ¦°
¦³´ Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ¤¸ n ª ¦n ª ¤Äµ¦¦· ® µ¦µ¦«¹  ¬µ6 µ´ °»  ¤«¹  ¬µ£µ¥ÄÁ ¡ºÊ  ¸É
µ¦«¹¬µ ¤¸nª¦n ª¤´»µoµµ¦¦· ®µ¦Â¨³ª·µµ¦7 ¤¸µ¦´¨»n¤µ«¹¬µÁÈ Á¦º ° nµ¥
Á¡ºÉ°n Á¦· ¤´» Äoµµ¦¦· ®µ¦µ8 ¤¸µ¦ºÉ °µ¦nµÁ¦º ° nµ¥°·Á°¦r ÁÈ9 ¤¸µ¦´´Ê
°»´» µ¦´µ¦«¹¬µ¦³´Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ10 ¦·  °Îµ´µ¤¸ªµ¤¡¦o°¤Â¨³
Á°ºÊ°n°µ¦¦· ®µ¦µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
Ś¦¼Â °µ¦¦·®µ¦µ¸¤É ¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ ¸É µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
µµ¦ª·Á¦µ³®rÁoµ (Path $naO\sis nµ··¸ÉÄoÄµ¦°Ã¤Á¨º°nµÅ
Âª¦r (Chi - Square Statistic : F2 ¤¸nµÁnµ´ 2.46 ÂÄ®oÁ®Èªµ¤Ânµ°¥nµÅ¤n¤¸¥´ Îµ´µ
·· ®¤µ¥¹ ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ¸É¤¸
ªµ¤°¨o°´ °o ¤¼¨Á·¦³´¬r °µ¸Ê ¥´ µ¤µ¦¡·µ¦µnµ´¸Ê ¸ª´ ªµ¤°¨o°°ºÉÇÅo
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°¸ Án nµ´¸ ª´ ªµ¤¨¤¨º (*oodness oI )it ,nde[ : *), Â¨³nµ´¸ª´ ªµ¤¨¤¨º¸É
¦´ÂoÂ¨oª($djust *oodness oI )it ,nde[ : $*), ¤¸nµÁ µo Ä¨o 1 º° GFI=1.00 Â¨³nµ AGFI =0.99
¹É¤µªnµ 0.90 ÂÄ®oÁ®Èªnµ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ ¤¸ªµ¤°¨o°´ °o ¤¼¨Á·¦³´¬r nµ´¸¦µ °nµÁ¨¸É¥Îµ¨´° °n ª¸ÉÁ®¨º°
(5oot Mean Squared 5esiduaO : 5M5 ¤¸nµÁnµ´ 0.023 Â¨³nµ´¸ ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Äµ¦¦³¤µ
nµ¡µ¦µ¤·Á°¦r (5oot Mean Squared (rror oI Appro[imation : 5MS(A ¤¸nµÁnµ´ 0.00 ¹É¤¸nµ°¥¼n
¦³®ªnµ 0-0.05 ÂªnµÃ¤Á¨¤¸ªµ¤°¨o°´ °o ¤¼¨Á·¦³´¬rÄ¦³´¸¤µ Âªnµ ¦¼ Â
ªµ¤´¤¡´r °´ªÂ¦µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
¸Éª¼ o ·¥´ Á° ¤¸ªµ¤°¨o°´ °o ¤¼¨Á·¦³´¬r µ¤µ¦°· µ¥Åoªnµ °r¦³°µ¦¦· ®µ¦µ
¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ nµ´¤¦³· ·Í ®´¤¡´r°·· ¡¨=
0.12,0.00,0.01,-0.03,-0.03
°¥nµ ¤¸ ´¥ Îµ ´ Ã¥¡·  µ¦µn µ ªµ¤¨µÁ¨ºÉ ° Äµ¦¦³¤µ
nµ¡µ¦µ¤·Á°¦r (5oot Mean Squared (rror oI Appro[imation : 5MS(A ¤¸nµ 0.00Â¨³ÄÂÎµ¨°
µ¤µ¦°·  µ¥ªµ¤Â¦¦ªµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸  ¦³·  ·  ¨ °Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ
¦³¤«¹¬µÅo ¦o°¥¨³ 90%
µ¦¦ª°¦¼Âµ¦¦·®µ¦µ¸¤É ¸ ¦³· ·¨ °Î µ´µÁ ¡ºÊ ¸É µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
µµ¦¡·µ¦µ ¦ª°ªµ¤Á®¤µ³¤ ªµ¤ÁÈ ÅÅo ªµ¤¼o° Â¨³µ¦ÎµÅÄo
¦³Ã¥r ° ¦n µ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É ¤¸  ¦³·  ·  ¨ °Î µ ´  µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ
¦³¤«¹¬µ Ã¥Äoª·¸´¤£µ¬rÁ¼ o ¸É¥ªµÂ¨³¼o ¦»ª»· Îµª 9  ¡ªnµ ¼Áo ¸É¥ªµÂ¨³
¼o ¦»ª»· ¤¸ªµ¤Á®È°¨o°´ Ã¥¤¸ªµ¤Á®Èªnµ ¦¼ Â µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ¦³°oª¥°r¦³° Îµª 6 °r¦³° º° 1
£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ 2 µ¦ªµÂ¨¥»r 3 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 4 ª´¦¦¤°rµ¦5
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« 6 ´»µ¦¤¸nª¦n ª¤ Â¨³ÁÈ ¦¼ Â¸É¤¸ªµ¤¼o° µ¤µ¦ÎµÅÄo
¦³Ã¥rÄµ¦¦· ®µ¦µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µÅo
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Â£¼¤·¸É 2Š ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
µ¦°£·¦µ¥¨
¨µ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê ¤¸¦³ÁÈÎµ´¸Éo ¡µ ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ Â¨³µ¤µ¦Îµ¤µ°£·¦µ¥¨µ¤ª´»¦³r °µ¦ª·¥´
Åo´ ¸Ê
ř.°r¦³°µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
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µ °o o¡Á¸É ¥ª´°r¦³°µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ¤¸°r¦³°¸ÉµÎ ´ Ş °r¦³°º° 1 £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ 2
µ¦ªµÂ¨¥»r 3 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 4 ª´¦¦¤°rµ¦ 5 ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« 6
´» µ¦¤¸nª¦n ª¤ ´Ê¸Ê ÁºÉ °µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µÁÈ n ª¦µµ¦
´´Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ ¤¸®oµ¸É Äµ¦Îµ´ ¼Â¨
¦³µ n Á¦· ¤ Â¨³´»µ¦´µ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ´ÎµÃ¥µ¥ Â¡´µ Â¨³
¤µ¦µµ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ª·Á¦µ³®rµ¦´´Ê¦³¤µ Â¨³´¦¦¦³¤µ
¨°¡´µ®¨´¼ ¦¦n ª¤´µ«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¨°µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦oµ
nµ Ç Á¡ºÉ°n Á¦· ¤ ´» µ¦´Â¨³¡´µµ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦ª¤´Êµ¦¦³µ
n Á¦· ¤ ´» µ¦´µ¦«¹¬µ °µ«¹¬µÁ° °r¦¦°n ªo°·É ¦ª¤´Ê»¨
°r¦»¤ °r¦ª·µ¸¡ µ´«µµ µ¦³°µ¦Â¨³µ´°ºÉ¸É´ µ¦«¹¬µ¦¼ Â¸É
®¨µ®¨µ¥ÄÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ Ä£µ¡´  »  ´ °¦³ÂÃ¨µ£· ª ´ r Â ¨³µ¦Â n  ´ µ
Á«¦¬· Áª¸Ã¨ ÎµÄ®o£µ¡µ¦¦· ®µ¦µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µo°Á¨¸É¥Â¨
¦´  ¦»  Â¨³¡´ µ°r µ¦ °¥¼n ¨°Áª¨µ ´Ê ¸Ê Ê ¹  °¥¼n´ ¼o Îµ °Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ
¦³¤«¹¬µ ÁÈ Îµ´ ¹É°¨o°´Âª· °¦µªr (%roZn ¡ªnµ ¦³· · ¨ °°rµ¦
Ê ¹°¥¼n ´ £µª³¼o µÎ °rµ¦ ¤¸nªÎµ´¤µ¸É» Â¨³ ³Á¸¥ª´µ¦¦· ®µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µÄ®oÁ·¦³· · ¨ ´ÊÎµÁÈ  o°¤¸°r¦³° °µ¦¦· ®µ¦®¦º °´ ´¥Äµ¦¦· ®µ¦
¹É °µ¤¸ªµ¤Ânµ´ÄÁ¦ºÉ ° °¨Îµ´ªµ¤Îµ´ °°r¦³° µ¤ªµ¤·Á®È °¨»n¤
´ª°¥nµµÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ Â¨³µ¦¥º¥´ªµ¤·Á®È °¼Áo ¸É¥ªµÂ¨³
¼o ¦»ª»· Ã¥°µ³¤µµªµ¤Ânµ °¦· ÄÁ¦ºÉ °¦´¡¥µ¦ ÂªÄµ¦¡´µ Â¨³µ¦
¦· ®µ¦ °Ân¨³Á  ÂnÃ¥£µ¡¦ª¤È¥´ ¤¸ªµ¤·Á®È¸É¦´Ä Ş °r¦³° µo o °¨o°
´ Âª·Á¸É ¥ª´ ¦³· · ¨°rµ¦µ¤¦³Á·  ° Á¸¥¦r  ( Steers ¹É ÁÈ ªµ¤´¤¡´r
°n ªnµÇÄ°rµ¦ º° ¨´¬³°rµ¦ ¨´¬³ °£µ¡Âª¨o°¤ ¨´¬³ °»¨µ¦ Â¨³
Ã¥µ¥µ¦¦· ®µ¦Â¨³µ¦·´ · Â¨³°¨o°´Âª·Á¸É¥ª´¦³· ·¨Ä¦³´°rµ¦ °
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·Ë´(Gibson ¹ÉÁÈ £µ¡¦ª¤ °¦³· ·¨ ¦³°Åoª¥ £µ¡Âª¨o°¤ ÁÃÃ¨¥¸ ¨¥»r
Ã¦¦oµ

ª´¦¦¤ Â¨³Âª· Á¸É¥ª´°rµ¦¸É¤¸¦³· · ¨ °

¦³ªµ¦nµÇ

°»Å¦ª¦¦ Â¥o¤· ¥¤ ¹É ¦³°oª¥ ř ¨¥»r ( Strategy Ś Ã¦¦o µ °°rµ¦( Structure
Ŝ Å¨rµ¦¦· ®µ¦µ(Style ŝ ¡´µÄ°rµ¦( Staff Ş ´¬³ °Ä°rµ¦ (Skill
ş nµ·¥¤¦n ª¤´(Share Value °¨o°´ µ· «µ »·¦r ÅoµÎ µ¦ª·¥´ Á¦ºÉ °µ¦ª·Á¦µ³®r´´¥
¸Én¨n°¦³· · ¨°rµ¦ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¡ªnµ1. °r¦³°¦³· · ¨
°rµ¦ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦³°Åoª¥ 8 ´ ´¥ ÅoÂn £µ¡Âª¨o°¤£µ¥°
Ã¥µ¥µ¦¦· ® µ¦Â¨³µ¦·  ´· Ã¦¦o µ °r µ¦ »  £µ¡»  ¨µ¦ ¨´ ¬³µ ¨´ ¬³
¼¦o ´¦· µ¦ ÁÃÃ¨¥¸ Â¨³ª´¦¦¤°rµ¦ Îµ®¦´ Äµ¦¦· ®µ¦µµ¤£µ¦· ° Îµ´µ
Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ´Ê 4 oµº° ª·µµ¦ ¦³¤µ »¨ Â¨³µ¦¦· ®µ¦´ªÉ Å ´Ê ÎµÁÈ o°
°µ«´¥ µo ¦µµ¦¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ ¸É¤¸ªµ¤¦¼ o ªµ¤µ¤µ¦ Á¡ºÉ°³ÎµÄ®oµ¦Îµµ¦¦¨»
Áo µ®¤µ¥Â¨³ª´»¦³r Åo °¨o°´ Âª· °¤·¨´ (Milton ¡ªnµ ¦³· · ¨ °
°rµ¦ Ê ¹ °¥¼n´ ¨´¬³Á¡µ³ °»¨µ¦ ¨´¬³ °µ ¨´¬³·É Âª¨o°¤ °µ
³Á¸¥ª´»¨µ¦Ä®nª¥µo°¤¸nª¦n ª¤ Äµ¦¦· ®µ¦Ä Ê´ °nµÇ °¨o°´Âª·
°µ±µÁª¸ Â¨³ ¤µÁ¨ÈµÁ (1ahaYendi and Malek]adeh

¡ªnµ°r¦¸É¤¸¦³· · ¨

ÎµÁÈ o°¤¸ ª´¦¦¤Ä®¤n Ç ¸É¸ªnµÁ·¤ Â¨³¤¸ªµ¤¡¹¡°Ä °»¨µ¦¸ÉµÎ µ Â¨³Âª· °
Â¤¡rÁ¨¨r Â¨³³ (Campbell

and

others ¡ªnµ¦³· · ¨ °°rµ¦¤¸ªµ¤ÎµÁÈ o°

Îµ¹¹ ªµ¤¤´É  ª´ Â¨³ µ¦¼Ä ¨° ªµ¤¡¹¡°Ä ªµ¤µ¤´¸ ªµ¤¥º®¥»n -¦´´ª
°»¨µ¦ Â¨³Âª·°rµ¦ °ÂrÂ¨³µ (Kat] and Kahn º° »¨µ¦³o°¤¸ªµ¤
Ä¸É³Îµµ´°rµ¦ Â¨³o°µ¦¸É³Îµµ´°rµ¦ »¨µ¦µ¤µ¦·´ ·µµ¤
µ¸É  Îµ ®ÅªoÅ o »  ¨µ¦³o° ·  ´·  µÄ°r µ¦oª ¥ªµ¤·  ¸É  ¦o µ ¦¦r Ã¥
¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹¬µÁ°o°¦³ªµ¦¦· ®µ¦Â¨³¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦¸É
®¨µ®¨µ¥¤µ¦³¥»rÄo Án Âª· µ¦¦· ®µ¦Â¤»n¨´¤§·Í (5esults %ased Management
¹É¦³°oª¥ 1 µ¦ªµÂ¨¥»r °°rµ¦ 2 µ¦Îµ®¦µ¥¨³Á°¸¥ °´ªn¸Êª´ ¨
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ÎµÁ·µ 3 µ¦ª´Â¨³µ¦¦ª°¨µ¦ÎµÁ·µ 4 µ¦Ä®o¦µª´¨°Â Â¨³ µ¦¦· ®µ¦
Â¤»n»£µ¡´Ê°rµ¦ (7otal 4uality Management : 74M ¹ÉÁoµ¦¦´¦» ¦³ªµ¦
Îµµ µ¦Ä®o»¤¸nª¦n ª¤ Â¨³Îµ®¦´¼°o µÎ ª¥µ¦ Á°ÈµÎ Âª·µ¦¦· ®µ¦·µ¦oµÁ¤º°
Â¨³´¤¸É¸ (Good GoYernance ¹É¦³°oª¥®¨´¡ºÊµ 6 ¦³µ¦ º° 1 ®¨´··¦¦¤
2 ®¨´»¦¦¤ 3 ®¨´ªµ¤Ã¦n Ä 4 ®¨´ªµ¤¤¸nª¦n ª¤ 5 ®¨´ªµ¤¦´·°
6 ®¨´ªµ¤»¤o nµ Îµ¤µÄoÄµ¦¦· ®µ¦µÈ³ÎµÄ®oµ¤¸¦³· ·¨¤µ¥·É Ê ¹
°µ¸Ê ¼ªo ·¥´ ¥´Åo´Á¦µ³®rªµ¤· °¼Áo ¸É ¥ªµÂ¨³¼o ¦»ª»· µoµµ¦
Îµ®Ã¥µ¥Â¨³µ¦¦· ®µ¦µ¸É¦³ªµ¤ÎµÁ¦È Äµ¦¦· ®µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤µ
«¹¬µÄµ¦ª·¥´ Ä¦´Ê¸Ê ªo ¥ Â¨³µÂª· §¬¸´ ¨nµª µ¤µ¦Îµ¤µÁÈ ¦° Âª·¸Éª¼ o ·¥´
ÄoÁÈ ÂªÄµ¦ª·¥´ Ä¦´Ê ¸Ê Ã¥Á ¸¥ÁÈ Â£¼¤· ¼ªo ·¥´ °£· ¦µ¥¨µ¦ª·¥´ ¦´Ê ¸Ê ÁÈ ®´ª °o ´
¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
1.£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ÁÈ °r¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦³¤«¹¬µ ¤µ¸É» Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °
Â°µ¤ªµ¤·Á®È ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Ê º° 1 ¼o µÎ ÁÈ ´ªµÂ¨¥»r
µ¤µ¦¦· ® µ¦¨¥» r Å ooµ ª´ n ° µ¦Á¨¸É ¥ Â¨´Ê ÄÂ¨³°®n ª ¥µ 2 ¼o Îµ ¤¸  ªµ¤¦¼ o
ªµ¤µ¤µ¦Â¨³´¬³Äµ¦Îµµ 3 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦·´ ·®oµ¸É 4 ¼o µÎ ÁÈ ¼o µÎ µ¦
Á¨¸É¥Â¨Â¨³µ¤µ¦Äo¦¼Â£µª³¼o µÎ Á®¤µ³´µµ¦r 5 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤·¦oµ¦¦rÄ
µ¦Îµµ 6 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤ÁÈ ´ª·µµ¦ µ¤µ¦Îµ§¬¸ ®¨´µ¦¤µ¦³¥»rÄoÄµ¦¦· ®µ¦µ
°¥nµÅo¨ 7 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤Ã¦n Ä ¦ª°Åo 8 ¼o µÎ ¤¸»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤ ÁÈ Â°¥nµ¸É¸ 9 ¼o µÎ ¤¸
ªµ¤¦¼ o ªµ¤Á µo Ä ¦³Á¸¥ ®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Â¨³ÎµÅÄoÄµ¦·´ ·µÅo°¥nµ¤¸¦³· ·£µ¡
10 ¼o µÎ ¤¸Á·¸É¸n°µ¦Îµµ 11 ¼o µÎ ÁÈ ´°nµ ¤¸ªµ¤Ä n ¦¼ o Îµªµ¤¦¼ o Â¨³Âª·Ä®¤n Ç ¤µ
¦´¦» µ°¥¼Án ¤° 12 ¼o µÎ ¤¸ª·¥´ ´«r Å¤n·°¥¼n ´ ª·¸µ¦ÎµµÂÁ·¤Ç 13 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤¤»n¤´É ¸É³
ÎµµÄ®oµÎ Á¦È  14 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤ºÉ °´¥r n°Á°Â¨³¼°o ºÉ 15 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª·Á¦µ³®r
°o ¤¼¨¡ºÊµ¦³°µ¦´· Ä 16 ¼o µÎ ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦oµªµ¤¦n ª¤¤º°´®nª¥µÂ¨³
»¤
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°r¦³°¸Ê ¦³°oª¥ ´ªÂ¦ ¸É¤¸nµÎÊµ®´°¥¼n¦³®ªnµ .578 ¹.988 ¤¸nµªµ¤
Â¦¦ª °´ªÂ¦ ((igenYalues ¦o°¥¨³ 11.787 ¹É °· µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °ªµ¤´¤¡´r
°´ªÂ¦´Ê 16 ´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 1 ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨ µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³°¨o°´
Âªnµ ´ªÂ¦´Ê 16 ´ªÂ¦µ¤µ¦´°¥¼Än °r ¦³°¸É 1 º° £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¹É
Äµ¦·´ ·®oµ¸Éµ¤Ã¥µ¥ °¦³¦ª«¹¬µ· µ¦Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ Ê ´
¡ºÊµ Ä®oÁÈ Åµ¤Áo µ®¤µ¥Â¨³´ª¸Ê ª´ ªµ¤ÎµÁ¦È  °Â¡´µÂ¨³Â·´ ·µ¦ (Key
Performance Indicator = KPI Ä®oÅo »£µ¡ Â¨³¦³· · £µ¡´Ê o°¤¸Áo µ®¤µ¥Â¨³´ª¸Êª´
ªµ¤ÎµÁ¦È ¸É´ Á ¤¸µÎ ®Áª¨µ¸É³ÎµÄ®oÁo µ®¤µ¥¦¦¨» ´ª¸Êª´ ªµ¤ÎµÁ¦È  ¼o µÎ ®¦º ° ¼°o µÎ ª¥µ¦
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ o°¦´·°n°ªµ¤ÎµÁ¦È Â¨³¨o¤Á®¨ªÄµ¦¦· ®µ¦
´µ¦µµ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ o°Îµ´¼Â¨Ä®oÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ·´ ·µ¤
®¤µ¥  ¦³Á¸¥ ¦³µ« Îµ´É Â¨³Ã¥µ¥ °¦³¦ªÂ¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦
µ¦«¹¬µ Ê´ ¡ºÊµ ¹ÎµÁÈ o°¦¼ oªµn ¤¸®¤µ¥  ¦³Á¸¥ ¦³µ« Îµ´É °³Å¦oµ¸ÉµÎ ®°Îµµ
Ä®o°¼ o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ Â¨³Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µo°·´ ·
Ã¥Äo µ¦¦· ® µ¦Ä¦¼  °r ³»  ¨ º ° ¤¸  ³¦¦¤µ¦Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ¦³¤«¹  ¬µÁÈ 
³¦¦¤µ¦Äµ¦¦· ®µ¦µÄµ´¨nµª
°µ¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ µ¤µ¦¦· ®µ¦´
µ¦«¹¬µÅo°¥nµ¤¸ »£µ¡ Â¨³¤¸ ¦³· · ¨ Îµ´µ³¦¦¤µ¦ µo ¦µµ¦¦¼ Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ ¹ÅoµÎ ®¤µ¦µÎµÂ®n Â¨³¤µ¦µª·¥µ³ °¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ 
¡ºÊ ¸É µ¦«¹ ¬µ °´¦³°Åoª ¥ ř ¤µ¦µÎµ Â®n Â¨³®oµ ¸É ªµ¤¦´ ·° Îµ ®Ä®o
¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´ ·°Ã¥ÁÈ ¼o ¦· ®µ¦¦µµ¦Ä
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ Â¨³ÁÈ ¼o ´ ´´µ µo ¦µµ¦¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹  ¬µ Â¨³·  ´· ¦ µµ¦Á¸É ¥ ª´ µ¦¦· ® µ¦Â¨³ ´ µ¦«¹  ¬µ µ¦¡´ µµoµ ª·  µµ¦
¦³¤µ µ¦¦· ®µ¦»¨ µ¦Á· Â¨³· ¦´ ¡¥r µ¦¦· ®µ¦´ªÉ ÅÄÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ µ¦
¦³µ n Á¦· ¤ ´»  µ¦´µ¦«¹¬µ °»¨ o°·É Â¨³®n ª¥µ°ºÉ Îµ´ ·µ¤
¦ª° Â¨³¦³Á¤·¨µ«¹¬µ Â¨³·´ ·®oµ¸É°ºÉµ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ Ś ¤µ¦µª·¥

306

µ³Â¨³»£µ¡µ¦·´ ·µ Îµ®Ä®o¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ³o°¤¸ªµ¤¦¼ o
ªµ¤Á µo ÄÁ¸É¥ª´µ¦¦· ®µ¦µÄ®oµ¸É ®¤µ¥ ¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦·´ ·µ Â¨³¤¸ªµ¤
¦°¦¼ oªÉ´ ÅÄ¦³´¼  ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ oµª·µµ¦
¦³¤µ µ¦¦· ®µ¦»¨ Â¨³µ¦¦· ®µ¦´ªÉ Å Ã¥ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r
·o ª·¥´ Á¡ºÉ°Îµ¨ÅÄoÄµ¦¡´µµ¦¦· ®µ¦ Â¨³´µ¦«¹¬µ Â¨³¤¸µ¦¡´µ Â¨³¡´µ
ª·µ¸¡ ¤¸´ ¬³°¥nµ¼ Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤¸µ¦·oª´¦¦¤¸ÉÁÈ 
¦³Ã¥rn°µ¦¦· ®µ¦ ´µ¦«¹¬µn ¨Ä®oµ«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ·´ ·µÅo°¥nµ¤¸
¦³· ·£µ¡¤¸»£µ¡ µ¤¤µ¦µµ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ ÁÈ ¼¤o ¸
ª·¥´ »¦¦¤Â¨³¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡ °¨o°´ ¦.£µ¦¸ °´rµª¸ Îµµ¦ª·¥´ Á¦ºÉ °µ¦ª·Á¦µ³®r
£µª³¼o µÎ °¼°o µÎ ª¥µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³¦¦¥µµ«°rµ¦¸Én¨n°µ¦¦· ®µ¦´µ¦¸É¸ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ £µª³¼o µÎ °¼°o µÎ ª¥µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤¸£µª³
¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ £µª³¼o µÎ µ¦Â¨Á¨¸É¥°¥¼Än ¦³´¤µ Â¨³£µª³¼o µÎ Âµ¤µ¥°¥¼Än ¦³´
o°¥ ´ªÂ¦¸Én¨¼ » Â¨³¤¸¥´ Îµ´µ·· n°µ¦¦· ®µ¦µ¦´µ¦¸É¸ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ º°£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¦°¨¤µº° ¦¦¥µµ«°rµ¦ Â¨³¦n ª¤´Îµµ¥ µ¦¦· ®µ¦
´µ¦¸É¸Ã¥£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ Â¨³¦¦¥µµ«°rµ¦n ¨µ¦n°µ¦¦· ®µ¦´µ¦¸É¸
°Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ³Á¸¥ª´ £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¼°o µÎ ª¥µ¦Á ¡ºÊ¸É
µ¦«¹  ¬µn ¨µ°o°¤nµ¦¦¥µµ«°rµ¦Å¥´µ¦¦· ®µ¦´ µ¦¸É ¸ °Îµ ´ µÁ ¡ºÊ ¸É
µ¦«¹¬µ Ä ³¸É Á¡¦¦´ r ·É ¤¡´»r ¡ªnµ »¨´¬³¸É¡¹¦³r °¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µ
µ¦«¹¬µ «µµÂ¨³ª´¦¦¤Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ÅoÂn »¨´¬³ °°r¦³°n ª´ª¸É°¥¼Än 
¦³´¤µ¸É» º° oµ»¨·£µ¡Â¨³oµ»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤ »¨´¬³ °°r¦³°ª·µ¸¡¸É°¥¼n
Ä¦³´¤µ¸É» º° oµªµ¤¦¼ oÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦µµ¦¦· ®µ¦ ¹É ª·¦´r ´¦r»ª¦¦ ¸ÉÅo«¹¬µ
»¨´¬³¸É¡¹¦³r °¼o ¦· ®µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¡ªnµ »¨´¬³¸É¡¹¦³r °
¼o ¦· ®µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µµ¤ªµ¤·Á®È¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µÂ¨³¦¼ Á¦¸ ¥¨Îµ´´¸Ê µ¦¤¸
£µª³¼o Îµ oµ µ¦«¹  ¬µ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ªµÂÂ¨³ªµ¤¦´ · °¸É  ¦ª°Åo ªµ¤¤¸
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¦³· · £µ¡Á¡µ³ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ¦n ª¤´¼°o ºÉ µ¦¤¸£µª³¼o µÎ »¤ Â¨³µ¦¤¸£µª³
¼o µÎ oµ«µµ ª´¦¦¤Â¨³¦· ¥¦¦¤ °¨o°´ Candoli, Cullen and Stufflebeam ¦³»ªnµ
°Îµµ®oµ¸É °µ¦«¹¬µ· µ¦Á ¤¸®oµ¸ÉÄµ¦ÁÈ ¼o ¦· ®µ¦ÁÈ ¼o µÎ Ä®oÃ¦Á¦¸ ¥Â¨³»¤¡´µ
Âµ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ÁÈ ¼Äo ®o °o Á°Â³n°³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
³¦¦¤µ¦«¹¬µÁ  Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥¤µ¦µ¦Â¨³Âªµµ¦ÎµÁ·µ´µ¦«¹¬µ °Á 
¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ Îµ ´ ¼ Â ¨Ä®o µ¦Îµ Á·  µ °Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ ¤¸ ® oµ ¸É Ä µ¦ªµÂÂ¨³
Á¦¸ ¥¤µ¦´¦¦¦³¤µ ¤¸®oµ¸ÉÄµ¦ÁÈ «¹¬µ·Á«r Â¨³¡´µÂ¨³¦³Á¤·®¨´¼ ¦ Â¨³µ¦
Á¦¸ ¥µ¦° ¤¸®oµ¸ÉÄµ¦´´ÊÂ¨³¦· ®µ¦®n ª¥µÂ¨³»¨µ¦»¦³´ÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¦ª¤´Êµ¦´Á¨º° µ¦Ân´Ê µ¦¤°®¤µ¥µ µ¦¦³Á¤· ¦ª¤´Êµ¦Ä®o¦µª´¨Â¨³µ¦¨Ã¬
»¨µ¦ÄÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ°¨o°´ Oliva and Pawlas ¡ªnµ «¹¬µ· µ¦Á ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ¤¸µÂnµ´µ¤®oµ¸Éªµ¤¦´·° °¦³Á£ º° µ¦· µ¦Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°
Â¨³µ¦· ®µ¦´µ¦ µ °«¹¬µ·µ¦Ä¦·´ ·µoµ¦· µ¦Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º° º° µ
Äµ³«¹¬µ· Á«r ¸É¦¹ ¬µ ¼o ¦³µµ Â¨³Á¨ µ» µ¦ n ªµÄµ¦·´ ·µoµµ¦
¦· ®µ¦µ¦´µ¦ º° µµÄµ³¼o ¦· ®µ¦¦³´¼  ¼o µÎ Â¨³´¦³Á¤· µµ¦¦· ®µ¦µ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÎµÁÈ o°ÁÈ ¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ÁºÉ °µo° ¤¸°µÎ µ
®oµ ¸É  ¦· ® µ¦Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µÄµ¦´ µ¦«¹  ¬µÄ®o ¦¦¨»  µ¤Áo µ®¤µ¥Â¨³´ª ¸Ê ª´
ªµ¤ÎµÁ¦È  °Â¡´µÂ¨³Â·´ ·µ¦ (Key Performance Indicator = KPI

³Á¸¥ª´

¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ È¥´ ¤¸°µÎ µ´´´µ ÂnÊ ´ ¸Ê È°o ·´ ·µ¤®¤µ¥ 
¦³Á¸¥ ¦³µ« Îµ´É Â¨³Ã¥µ¥ ´ÊÄn ª¸ÉÁ¸É¥ª´µª·µµ¦ ¦³¤µ µ¦¦· ®µ¦µ»¨
Â¨³¦· ®µ¦´ªÉ Å°¥nµÁ¦n ¦´ ¦³µ¨»n¤µ»¨»n¤ Ä®o·´ ·µ¦°¦´Â¨³´»Îµ´µ
Â¨³³¦¦¤µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ

Â¨³°r³»¨°ºÉµ¤®¤µ¥ Ä®o¤¸ µ¦

ÎµÁ· µÅo°¥nµ¤¸¦³· · £µ¡Â¨³¦³· · ¨

¹o°Äo®¨µ¥µ ´Êµ¼o µÎ ¸É¦¹ ¬µ

«¹  ¬µ· Á «r ´ ¦³Á¤·  ¼o ¦³µµ Â¨³Á¨ µ»  µ¦ Á¡ºÉ ° Îµ Ã¥µ¥ ÂªµÂ¨³¤µ¦µ¦
ÎµÁ· µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ Å¼n µ¦·´ ·n°Å µÁ®»¨´¨nµª ¹
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ÎµÄ®o£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ÁÈ °r¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´¤µ¸É» °¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É
¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
2.

µ¦ªµÂ¨¥»r ÁÈ °r¦³°¸É ¤¸ªµ¤Îµ´n°¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É ¤¸

¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ °´´ 2 Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °
Â°µ¤ªµ¤·Á®È  ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Ê º° 1. ¤¸µ¦Îµ®Ã¥µ¥Äµ¦
¦· ®µ¦µ¸É´ Á 2. ¤¸¨¥»rÄµ¦¦· ®µ¦µ¸É°¨o°´¡´·Â¨³Áo µ®¤µ¥ °Îµ´µ
3. ¤¸µ¦ªµÁo µ®¤µ¥Äµ¦¦· ®µ¦µ´Á n°ÁºÉ° 4. ¤¸µ¦ª·Á¦µ³®rµµ¤£µ¦· 5. ¤¸Á· µ¦
¦· ®µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ 6. ¦· ®µ¦µÃ¥Äo °o ¤¼¨µ¦Á«ÁÈ ¡ºÊµ¦³°µ¦ªµÂµ 7. ¤¸µ¦
¦· ®µ¦µÂ¤¸nª¦n ª¤ 8. ¤¸µ¦¦³Á¤·¦³· · £µ¡Â¨³¦³· ·¨µ¦Îµµ °»¨µ¦°¥nµ
n°ÁºÉ° 9. ¤¸µ¦¦³µ¥°ÎµµÄµ¦¦· ®µ¦´µ¦Ân¼ o ¦· ®µ¦¦³´¦°¨¤µ 10. ¤¸ÂÎµ´ ·µ¤
ª»¤ ¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ·µ 11. Á· Ã°µÄ®o¤µ·¤¸nª¦n ª¤Ä¦³ªµ¦´· Ä Äµ¦
·´ ·µ 12. ¤¸µ¦´Ã¦¦oµ°rµ¦Â£¼¤·Â¨³µ¥µµ¦´´´µ´Á Á®¤µ³¤´
£µ¦·  13

.ÄoÁÃÃ¨¥¸¤µÄoÄµ¦´¦³ °o ¤¼¨Â¨³µ¦Á«14.¤¸ µ¦¦· ®µ¦µÄ¦¼ 

³¦¦¤µ¦®¦º °°r³»¨
°r¦³°¸Ê ¦³°oª¥´ªÂ¦ ¤¸nµÎÊµ®´°¥¼n¦³®ªnµ .756 ¹.969 ¤¸nµªµ¤
Â¦¦ª °´ªÂ¦ (Eigenvalues ¦o°¥¨³ 9.686 ¹É°·µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °ªµ¤´¤¡´r °
´ªÂ¦´Ê 14 ´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 2 ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨
°Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³°¨o°´ Âªnµ´ª
Â¦´Ê 14 ´ªÂ¦µ¤µ¦´°¥¼Än °r¦³°¸É 2 º° µ¦ªµÂ¨¥»r ÁºÉ°µÎµ´µÁ 
¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ¦³¤«¹ ¬µ o°· ´ · µÄ®oÁÈ Åµ¤¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ
Á¡ºÉ ° Ä®o Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ¤¸  µ¦¡´ µ°¥nµ ¤¸  ¦³·  · £ µ¡Â¨³¦³·  ·  ¨ ¦³°oª ¥ 5
¤µ¦µ º° 1 Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦· ®µ¦´µ¦Ã¥¤»n¨´¤§·Í Â¨³¡´µ¦³µ¦
´µ¦µ¤Ár»£µ¡µ¦¦· ®µ¦´µ¦«¹ ¬µ£µ¦´  (PM4A 2 Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ
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ÎµÁ· µ¦ ´ Á¨ºÉ°Ã¥µ¥¼n µ¦·´ ·¦¦¨»Áo µ®¤µ¥Â¨³n ¨¸n°µ¦¡´µµ¦«¹¬µ 3
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¤¸µ¦Îµ´ ¼Â¨ n Á¦· ¤ ´»  nª¥Á®¨º°Â¨³¡´µµ«¹¬µ
Ä®oÁ·ªµ¤Á ¤o Â È 4 Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦· ®µ¦°´¦µÎµ¨´Ä®oÁ·¦³Ã¥r¼» n°µ¦
´ µ¦«¹  ¬µ Â¨³¡´ µ¦¼ Â ¨³»  ¨µ¦µµ¦«¹  ¬µ¼n  µ¦ÁÈ ¤º ° °µ¸ ¡ 5 Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É
µ¦«¹¬µ¦oµÂ¨³¡´µÁ¦º ° nµ¥ªµ¤¦n ª¤¤º°Äµ¦´µ¦«¹¬µ¹ÉÄµ¦¦· ®µ¦µÄ®oÁÈ Åµ¤
¤µ¦µ¸ÉµÎ ®´Ê ¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ o°Äo¦³ªµ¦
¦· ®µ¦®¦º °¨¥»rµ¦¦· ® µ¦ ¤¸ µ¦ªµÂ¸É ¸ ¤¸ ¥»«µ¦r ¸É°¦´ ´£µ¦·  ¹ ³¦³
ªµ¤ÎµÁ¦È  °¨o°´ ¤µ¥ ££µrª·ª´ r ¡ªnµ ¦³ªµ¦¦· ®µ¦ ¸É¼ o ¦· ®µ¦o°µ¦
ªµ¤ÎµÁ¦È Ä°µÅoÊ ´ ³o°Á¦·É ¤ooª¥µ¦«¹¬µµ¦¦· ®µ¦Á·¨¥»r (strategic management
process ¹É ³ÁÈ Á¦ºÉ °¤º ° °¼o ¦· ®µ¦Äµ¦Îµ®· «µÂ¨³µ¦· ´ · µ ¦³°oª¥
Ê ´ °µ¦¦· ®µ¦ ś Ê ´ ° º°µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¨¥»r µ¦¦³Á¤·µÁ¨º°Á·¨¥»r µ¦Îµ
¨¥»rÅ·´ · Â¨³°¨o°´¸É Á¦¸ ¨µÃ¦rÂ¨³³ ¡ªnµÂªµµ¦¦· ®µ¦Â¨³µ¦´
µ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦³°Åoª¥ 1. ¤¸Á°£µ¡oµÃ¥µ¥Â¨³¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥
Äµ·´ · 2.¤¸ µ¦¦³µ¥°ÎµµÅ¼n Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ µ«¹¬µÂ¨³°r¦¦°n ª
o°·É 3.¤¸®¨´µ¦n Á¦· ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼ µµ¦¥r Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ Â¨³µ¦¡´µ
¦¼ µµ¦¥r Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ°¥nµn°ÁºÉ° 4.¤¸µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦µÂ®¨nnµ Ç ¤µÄoÄ
µ¦´µ¦«¹¬µ 5.¤¸nª¦n ª¤ °»¨ ¦°¦´ª »¤ °r¦»¤ °r¦¦°n ªo°·É
Á° °r ¦Á° °r ¦ª·  µ¸ ¡ µ´ «µµ µ¦³°µ¦ Â¨³µ´ ´  ¤°ºÉ 
³Á¸¥ª´ Á¦¸ ¨µÃ¦r ¡ªnµ »¨´¬³ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¸É³¦°¦´¡´·
µ¤¡¦³¦µ´´·µ¦«¹¬µÂ®n µ· ¡.«. ŚŝŜŚ Â¨³¸ÉÂoÅ Á¡·É¤Á·¤ ´¸É 2 ¡.« 2545 o°ÁÈ 
®nª¥µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµoµµ¦ª·Á¦µ³®rÂÂ¨³Ã¥µ¥Â¨³´ÎµÂ¡´µµ¦«¹¬µÄÁ 
¡ºÊ¸É ¤¸«´ ¥£µ¡Äµ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´ ·µÄÁ·Ã¥µ¥ ´» n Á¦· ¤Â¨³¦³µµ
Á¡ºÉ°¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ °¨o°´´¥ ´· ª¬r Åo¨nµªªnµ µ¦
ªµÂÁ·  ¨¥»  r Â ¨³¦³ªµ¦¦· ® µ¦ ¤¸ ª ´ »  ¦³r º ° µ¦Îµ ®»  ¤»n  ®¤µ¥ Â¨³
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ª´»¦³rµ¨¥»r Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Îµµ¦¦¨»¨µ¤ª´»¦³rµ¨¥»r Â¨³ÁÈ Åµ¤
»¤»n®¤µ¥¸ÉªµÅªo °¨o°´ ÂÃ¨¸ ´Á¨Â¨³´¢¢¹ ¸¤(Candoli, Cullen and Stufflebeam
¦³» ªnµÎµ ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ °®¦´ °Á¤¦·  µ ¤¸ ® oµ¸É

1.oµµ¦ªµÂ (Planning

Function m Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¸É¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦Îµ®Áo µ®¤µ¥ ªµÂµ¦
ÎµÁ·µ °Îµ´µ Â¨³ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ Ã¥¤¸Áo µ®¤µ¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³Ã¥rµµ¦«¹¬µ
2.®oµ¸Éµo µ¦·´ ·µ¤Ã¥µ¥Â¨³Â ('elivery Function Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¤¸®oµ¸É
¦´  ·  °¼ Â ¨Ä®o¤¸  µ¦·  ´·  µ¤Ã¥µ¥Â¨³Âµ¦Îµ Á·  µÁ¡ºÉ ° Ä®o ¨»n ¤ Áo µ®¤µ¥Åo¦´ 
¦³Ã¥rÁÈ¤¸Éµ¤¸ÉµÎ ®Åªo 3.®oµ¸Éµo µ¦¦³Á¤· (Evaluative Function Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ· µ °Ã¦Á¦¸ ¥Â¨³ °Îµ´µ Á¡ºÉ°
¦³Á¤·ªnµµ¦ÎµÁ· µ¦³¨ÎµÁ¦È ¤µo°¥Á¡¸¥Ä Â¨³Îµ¨µ¦¦³Á¤·¤µÄo¦³Ã¥rÄ
µ¦¡´µ»£µ¡µ¦ÎµÁ· µn°Å4.®oµ¸É µo µ¦¦· ®µ¦´µ¦ (Management

Function

Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹ ¬µ¤¸®oµ¸É¦´·°oµµ¦¦· ®µ¦´µ¦¦´ ¡¥µ¦ 5.®oµ¸É µo µ¦
ºÉ °µ¦ (Communication Function Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦ºÉ °µ¦Îµ
ªµ¤Á µo Ä¦³µ´¤¡´rÄ®o¤¼ o ¸nªÅoÁ¸ ¥»¨»n¤»¦³´Åo¦´¦¼ oÂ¨³¤¸nª¦n ª¤Äµ¦ÎµÁ· µ
°Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ

µÁ®»¨´¨nµª ¹ÎµÄ®o µ¦ªµÂ¨¥»r ÁÈ °r¦³°¸É¤¸

ªµ¤Îµ´ °r¦³°®¹É  °¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ
3. °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ÁÈ °r¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ °´´ 3 Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °
Â°µ¤ªµ¤·Á®È ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Êº°1.Á· Ã°µÄ®o¤¼ o ¸nªÁ¸É¥ª °o ¤¸
n ª¦n ª¤Äµ¦Îµ®Áo µ®¤µ¥ °µ¦Îµµ¦n ª¤´2.»¨µ¦Ä®n ª¥µ¤¸·µµ¦³Â¨³
·Îµ¹ ¸É¸Äµ¦·´ ·µ3.¦oµªµ¤¡¦o°¤Ä®oÁoµ®oµ¸É ¼o ¦· ®µ¦ ¸É¦´·°ÄÎµ´µÁ 
¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ4.¤¸µ¦Á¨º°ª·¸µ¦·´ ·¸É¸Án(best practice 5.¤¸¦¦¥µµ«¸É¸Äµ¦Îµµ Îµµ
°¥nµ¤¸ªµ¤» 6.ÁÈ °rµ¦¸É¤¸µ¦«¹¬µ oªoµ ª·¥´ 7.´Îµ¼n¤º°µ¦·´ ·µ °Îµ´µÁ 
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¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ 8.¤¸µ¦¦oµª´¦¦¤»£µ¡Äµ¦ÎµÁ·¸ª·¸É¸Ä®nª¥µ9 ÁÈ ®nª¥µ¸É¤¸
¦³Â¨³¤¸µ¦¡´µ°¥nµn°ÁºÉ °10.´Îµ¼n¤º°µ¦·´ ·µ °³¦¦¤µ¦nµÇÄÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ11.¤¸µ¦´¦³µ¦¦· ®µ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o 12.¤¸ µ¦¦o µª´¦¦¤°¥nµn°ÁºÉ °13.¤¸µ¦
Îµ®¤µ¦µµ¦·´ · µ °r¦³°¸Ê ¦³°oª¥´ªÂ¦ ¤¸nµÎÊµ®´°¥¼n¦³®ªnµ .858
¹.979 ¤¸nµªµ¤Â¦¦ª °´ªÂ¦ (Eigenvalues ¦o°¥¨³ 9.109 ¹É °· µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °
ªµ¤´¤¡´r °´ªÂ¦´Ê 13

´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 3

ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨µ¦

¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³
°¨o°´ Âªnµ´ªÂ¦´Ê 13 ´ªÂ¦µ¤µ¦´°¥¼Än °r¦³°¸É3 º° °rµ¦Â®n µ¦
Á¦¸ ¥¦¼ o ÁºÉ°µ Âª·Á¸É¥ª´µ¦¦· ®µ¦´µ¦Á·»£µ¡°r¦ nµÁ®È¹ªµ¤Îµ´ °µ¦
¡´µ°rµ¦ °Ä®oÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Ã¨Ä´ »´ °rªµ¤¦¼ oÁ¡·É¤ Ê ¹°¥nµ¤µ¤µ¥
¦ª¤´ÊÁ¥Â¡¦n Å°¥nµ¦ªÁ¦È ª oª¥ªµ¤Á¦· oµª®oµµÁÃÃ¨¥¸ ´´Ê µ¦¡´µ°rµ¦Ä®o
ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¹ÁÈ Âªµ®¹ÉÄµ¦¡´µ°rµ¦Ä®o¤¸»£µ¡ Á¦· oµª®oµ°¥nµ
¤´É Â¨³¥´É ¥ºµ¦ÎµÁ·µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ´Ê 4 oµ º° 1 µoµª·µµ¦ ¹É
¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´¦³ªµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÂ¨³µ¦·Á«µ¦«¹¬µ µ¦¡´µ®¨´¼¦ µ¦¡´µºÉ °
ª´¦¦¤ ÁÃÃ¨¥¸µ¦«¹¬µ µ¦¦³´»£µ¡µ¦«¹¬µ Â¨³µ¦¦³µªµ¤¦n ª¤¤º°Äµ¦
¡´µª·µµ¦´®nª¥µ°ºÉ 2 µoµ¦³¤µ µ¦´¦¦¦³¤µ ¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦´Îµ
Â¨³Á°¦³¤µ µ¦¦· ®µ¦´¸ µ¦¦· ®µ¦¡´»Â¨³¦´¡¥r· Â¨³µ¦¦· ®µ¦µ¦Á· 3 Ä
oµ¦· ®µ¦µ»¨ µ¦ªµÂ°´¦µÎµ¨´Â¨³Îµ®ÎµÂ®n µ¦¦¦®µÂ¨³¦¦»Ân´Ê µ¦
Á¦· ¤¦oµÄµ¦·´ ·¦µµ¦ Â¨³µÁ¨ µ» µ¦ °...«.Á ¡ºÊ¸É n ªµ¦¦³Á¤·¨µ¦
·´ ·µ 4 oµµ¦¦· ®µ¦µ´ªÉ Å µ¦´ ¦³µ¦¦· ®µ¦Â¨³µ¦¡´µ°µµ¦ µ¸É Â¨³
£µ¡Âª¨o°¤ µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ µ¦n Á¦· ¤´»Â¨³¦³µµ µ¦«¹¬µ
°»¨ »¤ °r¦ ®nª¥µ Â¨³µ´´¤°ºÉ¸É´ µ¦«¹¬µµ¦¸ÉµÎ ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ o°ÎµÁ· µ¦µ¤£µ¦·´¨nµª µo oÂ¨oª¥´¤¸µÎµ´Äµ¦n Á¦· ¤ ´»
µ¦´µ¦«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµÄ®o¦¦¨»Áo µ®¤µ¥¸ÉµÎ ® ¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ¹É·´ ·µÄ
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Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ³o°ÁÈ ·´ ·®oµ¸Éªo ¥ªµ¤¤»n¤´É ³n ¨nª¥Ä®oÎµ´µÁ 
¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µÂ¨³Ã¦Á¦¸ ¥ Åo¤ µ¦µ Â¨³¼Áo ¦¸ ¥ Á·  µ¦¡´ µ°¥nµ ¤¸ »  £µ¡Åo¤ µ¦µ
°¨o°´¤µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µº° ¤µ¦µ¸É 1 Îµ®Ä®oµÎ ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ ¤¸µ¦ª´ µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³µ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o Áoµ¦´µ¦´· ¦´¡¥rªµ¤¦¼ o ¹É ÁÈ 
¦´ ¡¥µ¦µ´ µ¸É ³¤Än ª¦µµ¦ ®¨µ®¨µ¥¦¼ Â ´Êªµ¤¦¼ o ªµ¤Á µo Ä

´¬³

ªµ¤µ¤µ¦ ¦³µ¦r°´ Á·µµ¦·´ ·µ°´¦»nµ Ã¥¸ÉÉ· Á®¨nµ¸Ê µ¤µ¦ÎµÅÁ¡·É¤
¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·´ ·µ ¨ Ê ´ ° ¦³¥³Áª¨µ Â¨³n Á¦· ¤´»µ¦·´ ·µ °
Á° Á¡ºÉ°¦n ª¤µ µ¦´· Ä ° n µ¥¦· ®µ¦Â¨³n ¨¸n°µ¦¦· ®µ¦´µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
Â¨³µ«¹¬µÄ®oÁ·»£µ¡ µ¦¡´µ¦³µ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
Á¡ºÉ°ÎµÅ¦³¥»rÄoÄ®oÁ·µ¦¡´µ ¡´µµÂ¨³°rµ¦ ÅoÂn µ¦¡´µ¦³ °o ¤¼¨
µ¦Á« ¡´µÁÃÃ¨¥¸ °¤¡·ªÁ°¦r °·Á°¦r ÁÈ ªµ¤Á¦È ª¼ Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦´µ¦ Â¨³
´»µ«¹¬µ ¡´µ¦³¦· ®µ¦´µ¦µ¤¤µ¦µÎµ´µ ¡´µ»¨µ¦Ä®oÁÈ ¤º°
°µ¸¡

¡´µ¦³µ¦ªµÂÁ·¨¥»rÂ¨³ÎµÂ¼n µ¦·´ ·

¡´µ¦³µ¦ª´¨Â¨³

¦³Á¤·¨µ¦·´ ·µ ¡´µ¦³µ¦¤¸nª¦n ª¤ °°r³»¨¡´µ¦³µ¦¦oµ°r
ªµ¤¦¼ oÂ¨³µ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o °¨o°´ ´«£¦r · ¨°¦»  ¡ªnµ µ¦¡´µ¦³µ¦´µ¦
ªµ¤¦¼ o °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ º° µ¦¦´¦»  1 Ã¦¦oµµ¦¦· ®µ¦´µ¦«¹¬µÂ¨³
¦³»Â´ Ã¦¦oµ£µ¦³µ °Ân¨³¨»n¤Ä®o¤¸ªµ¤´Á 2 µ¦Îµ®¤°®¤µ¥£µ¦·¸É
°¨o°´Â£¼¤·Ã¦¦oµµ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ Â¨³¤¸µÎ ´ÉÂ¨³¼n¤º°µ¦
·´ ·µ¸É´ Á ¦´¦¼ oª´É ´ÊÎµ´µÃ¥Îµ®Ä®oµ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o ÁÈ £µ¦· °»¨»n¤Â¨³
¨»n¤µ£µ¥Äoªµ¤¦´·°¼Â¨ °¼°o µÎ ª¥µ¦¨»n¤®¦º °®´ª®oµ¨»n¤ ®´ª®oµ®nª¥¸É¦´·°
3 µ¦¦´¦» oµÁÃÃ¨¥¸Â¨³´ÎµÁªÈÅr ¤¸µ¦´ÎµÂ¨³¡´µÁªÈÅr Ä¤»¤¤°Â¨³¤··
Ä®¤nÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦n Á¦· ¤´»µ¦Îµµ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³µ«¹¬µ 4 µ¦
¡´µ¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤¸µ¦ÎµÁ· µ¦¡´µ¦¼ Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ ¹É °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁÈ Á¦ºÉ °¸É´ o° ¹É Å¤n¤¸ª·¸®¦º °´ªÂ¸ÉµÎ Á¦È ¦¼ Äµ¦
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Îµ ÅÄoÅ o °r µ¦Â®n  µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼ o o° Á·  µ¦Âª®µªµ¤¦¼ o Ä n ®µÁ¦¸ ¥ ¦¼ o µ¦·  ´· ¹  
µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oµµ¦·´ ·Ê ´ ³nª¥Ä®oÁ µo Ä°rµ¦Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁ¡·¤É ¤µ Ê ¹
µ¦¡´µ°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ÁÈ Á¦ºÉ °¸É³¤¸¨¦³n°¤µ·»Ä°rµ¦ Á¡¦µ³
ÁÈ µ¦¦´¦» Á¨¸É¥Â¨¦³¦· ®µ¦Ä®¤n °°rµ¦ ´´Ê ¹o°¤¸µ¦Á¦¸ ¥¤µ¦Ä®o¦°°
¹É ª¦³¡·µ¦µ¹Âªµµ¦¡´µ¼n µ¦·´ · Á· ª·¸µ¦ Ê ´ °Äµ¦¡´µ °¨o°
´Âª· °ÁÁrÂ¨³Ã°Á¦¸ ¥ (%ennette and Ou%rien ¡ªnµ°r¦³° °°rµ¦Â®n 
µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ ¨¥»r®¦º °ª·´¥´«r (strategy or vision

µ¦·´ ·Á· µ¦¦· ®µ¦

(e[ecutive practices µ¦·´ ·µÁ·µ¦´µ¦ (managerial practices ¦¦¥µµ« (climate
Ã¦¦oµ °°rµ¦®¦º °µ (organi]ation or job structure µ¦¦³µ¥ ° °o ¤¼¨ nµªµ¦
(information flow µ¦·´ ·µ °»¨Â¨³¸¤µ (individual and team practices µ¦ ¹ °¦¤
®¦º °µ¦Ä®oµ¦«¹¬µ (training or education µ¦¡´µ»¨µ¦®¦º °¸¤µ (individual or team
development Â¨³µ¦Ä®o¦µª´¨®¦º °µ¦¥°¤¦´ (rewards or recognition

³Á¸¥ª´Äµ¦

ÎµÁ· µ¦¦· ®µ¦µ µ¤£µ¦·Ä®o¦³ªµ¤ÎµÁ¦È  ¦¦¨»Áo µ®¤µ¥ Â¨³ª´»¦³r ¼o µÎ ®¦º °
¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ´ªnµÎµ´¥·É Äµ¦ªµÂ Îµ®¨¥»r ¥»«µ¦r
®¦º °¦³ªµ¦¦· ®µ¦ ¨°ÄoÁ·µ¦¦· ®µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ °¨o°´Âª· °ÅÁ°¦r
(Kaiser

¡ªnµ ´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°ªµ¤ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ £µª³¼o µÎ

(leadership ª´¦¦¤°rµ¦ (organi]ational culture ¡´·Â¨³¥»«µ¦r (mission and
strategy µ¦ÎµÁ· µ¦· ®µ¦´µ¦ (management practices Ã¦¦oµ°rµ¦ (organizational
structure ¦¦¥µµ«µ¦Îµµ (working climate Â¨³µ¦¼Ä (motivation Â¨³°¨o°´
ª¸¦ª» ¤µ³«· ¦µr ¡ªnµ °r¦³° °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ £µª³¼o Îµ
(leadership µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¦nª¤´ÁÈ ¸¤ (team learning Â¨³µ¦·Â¨³µ¦·´ ·°¥nµÁÈ ¦³
(systems thinking °¨o°´ ª·Ã¦r µ¦¦´³ ¡ªnµ´ ´¥µµ¦¦· ®µ¦¸Én¨n°ªµ¤ÁÈ 
°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o º° µ¦ÁÈ ¼o µÎ Â®n µ¦Á¨¸É ¥Â¨ µ¦¦oµª´¦¦¤Â¨³¦¦¥µµ«
°rµ¦Á·¦oµ¦¦r µ¦¦· ®µ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³ª´¦¦¤ Â¨³µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦¤»¬¥r
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Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁÈ °rµ¦¸ÉnÁ¦· ¤Ä®o
¤µ· ¦o µªµ¤ÁÈ Á¨· «Ä®o´ °rµ¦Ä ³Á¸ ¥ª´ °rµ¦o°n Á¦· ¤ªµ¤ÁÈ Á¨·«Ä®o´
¤µ· Ã¥Äoµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¸ÉÁÈ ¦³ªµ¦Á· ¥»r«µ¦r °¥nµn°ÁºÉ ° Â¨³¼¦µµ¦Á µo ´µ¦
·´ ·µ ¤¸µ¦¤°°ÎµµÄ®o´ ¤µ· Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¦n ª¤¤º°Â¨³µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¦nª¤´ n Á¦· ¤µ¦
Â¨Á¨¸É¥Â¨³µ¦nª¥Á®¨º°´¦³®ªnµ¤µ·°rµ¦Â¨³»¤ °¨o°´ » ¡´ ¦µ ´¦rÁ¸¥
°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁÈ °rµ¦¸É°o ¤¸µ¦¦´ Á¨¸É¥´ªÁ°µ¤£µ¡Âª¨o°¤´ »´ ¤¸µ¦
Á°ºÊ°°Îµª¥ªµ¤³ªÄ» Ç oµÂn»¨µ¦»Ä°rµ¦ Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤¦³º°¦º °¦oÄµ¦
¸É³¦´Á¦¸ ¥¦¼ o¡´ µÁ°°¥¼n ¨°Áª¨µ Â¨³ ¥µ¥«´¥£µ¡ °»¨µ¦Ä®o¤¸µ¦¦oµ¨µÄ®oµÎ Á¦È 
Ã¥Äo¦¼Âµ¦ÎµµÁÈ ¸¤ Â¨³µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Âo´®µ¦n ª¤´ °»¨µ¦ Ä°´¸É³
ÎµÅ¼n °rªµ¤¦¼ oÄ®¤n Ç Á¡ºÉ°n ª¥Ä®o°rµ¦µ¤µ¦Îµ¦°¥¼nÅo°¥nµ¤´É  Â¨³ÅoÁ¦¸ ¥µµ¦
Â n ´ Ä£µª³Âª¨o°¤ Â¨³nµ¤¨µ °¦³Â¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Å¨°Áª¨µ °¨o°´
¤µ¦r ª°¦rr (Marquardt ¨nµªªnµÃ¦¦oµ°rµ¦¤¸°··¡¨n°µ¦Îµ¦°¥¼n °°rµ¦ Á¡¦µ³ÁÈ 
´ª Îµ ®µ¦Îµ Á·  µ µ¦·  µ¤¦ª°¨µ¦·  ´·  µ µ¦ª» ¤ £µ¥Ä°r µ¦
Ã¦¦oµ³o°¤¸ªµ¤¥º®¥»nÂ¨³ÁÈ °·¦³ ª·´¥´«r °°rµ¦³o°ÁÈ ª·´¥´«r¦nª¤ o°
¤»nÁoÂ¨³Ä®oªµ¤Îµ´n°µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o o°¤¸Á°¨´¬rÂ¨³ÎµÅ¼n µ¦·Á·¨¥»rÂ¨³µ¦ªµÂ
°°rµ¦ Â¨³¥´Ä®oÂªµÁ¸É¥ª´¨¥»rªnµÄ°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oª¦Äo¨¥»rn°Å¸Ê 1
¤»nÄ®oµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁ· Ê ¹´ªÉ ´Ê°rµ¦Á¡ºÉ°ªµ¤ÎµÁ¦È  °»¨Â¨³°rµ¦ 2 ¦oµµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÄ»
®n ª¥·´ ·Â¨³»·¦¦¤ °°rµ¦ 3 ¦oµªµ¤ÁºÉ °¤Ã¥´¤¡´r¦³®ªnµÃ¥µ¥Â¨³µ¦
¡´µ»¨µ¦´µ¦ÁÈ °rµ¦Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 4 Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÂ¨³¦µª´¨ 5 ª´·É 
¸ÉÅoÂ¨³¨¦³µµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 6 ¦oµÃ°µÄµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÄ®o¤µ¸É» 7 Ä®oÁª¨µ´µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o
Ân»¨µ¦ »®nª¥ »µÄ°rµ¦ 8 ¦oµ·É Âª¨o°¤µµ¥£µ¡Ä®oÁ°ºÊ°n°µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 9 Á¡·É¤
µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o µµ¦· ´ · µÄ®o¤µ

µÁ®»¨´¨nµª ¹ ÎµÄ®o°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ÁÈ 

°r ¦³°¸É ¤¸  ªµ¤Îµ ´ °r ¦³°®¹É  °¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸  ¦³·  ·  ¨ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
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4.ª´ ¦¦¤°r µ¦ ÁÈ °r ¦³°¸É ¤¸  ªµ¤Îµ ´ n ° ¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸
¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ °´´.4

Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °

Â°µ¤ªµ¤·Á®È  ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Ê º°

1.» ¨µ¦¤¸ ªµ¤¦¼ o Â¨³

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¸É¦´·° 2.»¨µ¦¤¸ªµ¤¦¼ o¹¤´É  Á¦· oµª®oµÄ®oµ¸É µ¦µ 3.¤¸
Âªµµ¦·´ ·µ °»¨µ¦°¥nµ´ÁÂ¨³Á µo Ä¦´ 4.»¨µ¦¤¸ªµ¤»n¤Á Á¸ ¥¨³Ä
µ¦Îµµ 5.»¨µ¦¤¸µ¦¦oµnµ·¥¤µ¦Îµµ¦n ª¤´ 6.¤¸ª´ ¦¦¤»£µ¡Äµ¦Îµµ7.¤¸µ¦
®¤»Áª¸¥µÂ´Åo¦³®ªnµ»¨µ¦Ä®nª¥µ8.»¨µ¦·´ ·µoª¥ªµ¤¦´·°Á¡ºÉ°
¤»nÅ¼nÁo µ®¤µ¥ °®nª¥µ
°r¦³°¸Ê¦³°oª¥´ªÂ¦ ¤¸nµÎÊµ®´°¥¼¦n ³®ªnµ .824 ¹.972 ¤¸nµªµ¤Â¦¦ª
°´ªÂ¦ (Eigenvalues ¦o°¥¨³ 6.150 ¹É°·µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °ªµ¤´¤¡´r °´ªÂ¦´Ê
8

´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 4

ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °

Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³°¨o°´ Âªnµ´ªÂ¦´Ê 8 ´ªÂ¦
µ¤µ¦´°¥¼Än °r¦³°¸É 4 º° ÁºÉ °µª´¦¦¤°rµ¦ÁÈ ªµ¤ÁºÉ° nµ· ¥¤´«·
´µªµ¤µ®ª´¸É°rµ¦Îµ® Ê ¹¤µÁ¡ºÉ°ÄoÁÈ ÂÂÎµ®¦´·´ ·¦nª¤´Ä°rµ¦
Ã¥Â°°¤µÁÈ ¡§·¦¦¤Îµ®¦´°°n°£µ¡Âª¨o°¤ °°rµ¦¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Á¡ºÉ°Ä®o
°r µ¦µ¤µ¦°¥¼n¦ °®¦º ° ¦³¨Îµ Á¦È  ª´ ¦¦¤°r µ¦¤¸ ¨ ´ ¬³ÁÈ ¦¼  ¦¦¤µ¤µ¦
¤°Á®ÈÅo°¥nµ´Á Â¨³µ¤¦¦¤¸É ´¨¹Â¨oªÂÁÈ ¡§·¦¦¤Ã¥Å¤n¦¼oª´ ª´¦¦¤°rµ¦
µ¤µ¦nµ¥°Å¥´»¨¦»n n°ÇÅÄ°rµ¦Åo¤¸ªµ¤¤´É ¥µªµÂnµ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨Åo
µ¦¸ÉÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ o°ÎµÁ· µ¦µ¤£µ¦· Äµ¦n Á¦· ¤
µ¦«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµÄ®o¦¦¨»Áo µ®¤µ¥¸ÉµÎ ®

´» µ¦´

¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ¹É ·´ ·µÄ

Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ³o°ÁÈ ·´ ·®oµ¸Éªo ¥ªµ¤¤»n¤´É ¦ª¤ ´Êo°¤¸ªµ¤¦¼ o ªµ¤Á µo Ä
´¬³ ªµ¤µ¤µ¦ ¦³µ¦r°´ Á·µµ¦·´ ·µ°´¦»nµ Ã¥¸É³n ¨n°µ¦
¦· ®µ¦´µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ Â¨³µ«¹¬µÄ®oÁ· »£µ¡Ä¸É»

°¨o°´ ¡··

¡¼¨ª´·Í ª´¦¦¤°rµ¦ °µ«¹¬µ ¦³°Åoª¥ º° ¤··µo µ¦¦· ®µ¦»¨µ¦ ¤··
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oµµ¦¤¸nª¦n ª¤ °¨o°´ ¤·µ »¤o £´¥ ¡ªnµ ¦´ª·µ®·¸É¤¸¦³· · ¨¼ ¤¸ª´ ¦¦¤
°rµ¦Äµ¦ÎµµÁÈ ¸¤ »¨µ¦¤¸¤µ¦µ ¦· ¥¦¦¤Â¨³¦´·°n°´¤Â¨³ °r¦¤¸µ¦
´µ¦¦´¡¥µ¦¤»¬¥r
°µ¸Ê¨»n¤ª·¥´ Â¨³¡´µ Îµ´¡´µµ¦«¹¬µ «µµ Â¨³ª´¦¦¤ Á µ¦«¹¬µ 11
¡ªnµ´ ´¥¸Én¨n°ªµ¤ÎµÁ¦È Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¦³°
Åoª¥µ¦¤¸»¨µ¦ ¸É¤¸ªµ¤¦¼ o ÁÈ¤Ä¸É³·´ ·µ °»·«Áª¨µ ¤¸ªµ¤Á¸ ¥¨³ ¦´·° ´´Ê
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ÎµÁÈ o°¤¸ª´ ¦¦¤°rµ¦ °¨o°´ ¥¸ÅªÁ¸¥ Â¨³Åª¦» Å¸Ê
(Ginevicius and Vaitkunaite ¡ªnµª´¦¦¤°rµ¦ ¦³°oª¥ µ¦Ä®o¦µª´¨Â¨³µ¦¼Ä ªµ¤
¦n ª¤¤º °´ µ¦ÎµµÁÈ ¸ ¤ ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¨ Â¨³¦³®ªnµ¨»n¤ªµ¤´¤¡´r µ¦
¦´´ª µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Â¨³µ¦ ¹ °¦¤´¬³®¦º °¤¦¦³ µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦»¨ nµ· ¥¤ Â¨³
¦¦´µ¤µ¦µ °¨»n¤ ¦¦¥µµ«°rµ¦ ¤¸ °o ¨¦n ª¤´ ³Á¸¥ª´ª´¦¦¤°rµ¦
°Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ´ÁÈ ª´¦¦¤°rµ¦Â¦µµ¦ º° °rµ¦¤¸Ã¦¦oµ®¨µ¥
¦³´ ¦³ªµ¦Îµµ¤¸®¨µ¥ Ê ´ ° ÁÈ µµ¦¼  ¦³Á¸¥¤¸µÎ ª¤µ µ¸ÉµÎ ÁÈ 
µ¦³Îµ ¼o Îµ Îµ ®oµ ¸É Á È ¼o ¦³µµÂ¨³¼o ´ °r µ¦¸É ¤¸ ¦³·  · £ µ¡ ¡¥µ¥µ¤Ä®o µ¦
ÎµÁ· µ¦µ¦ºÉ »µµ¦r Îµ®¦³Á¸¥Â¨³Ã¥µ¥°¥nµÁÈ µµ¦ Ânµ´Îµ
µ¤ªµ¤ÎµµÁ¡µ³oµ Ä®oªµ¤Îµ´Ânªµ¤¤´É  Â¨³¨µ¦·´ ·µ¸É¤¸¦³· ·£µ¡ º°
Îµµ´Áª¨µ¸ÉµÎ ® ¦¦¨»Áo µ®¤µ¥¸ÉªµÅªo ªµ¤ÎµÁ¦È ª´µµ¦·´ ·µ¤¦³Á¸¥ Â¨³
o »  ¸É É Îµ

Á®È  ªn µ »  ¨µ¦ÁÈ ´  ´¥ ®¹É  °°r µ¦ ¤»n  ªµ¤¤´É Äµ¦Îµ µ Â¨³

ªµ¤µ¤µ¦µµ¦r¡§·¦¦¤Åo n ª µo ¦µ¦¼ Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µo°·´ ·µµ¤
¨´¬³µ®¦º °µ¦¤°®¤µ¥µµ¤µ¥µ¦´´´µ
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ³¤¸¦³· ·¨´Ê³o°¤¸ª´ ¦¦¤ Â¤»nÁo
ªµ¤´¤¡´ r º°ª´¦¦¤¸É Ä®oªµ¤Îµ ´Ân µo ¦µ¦¼ Â ¨³»¨µ¦µµ¦«¹ ¬µ¤µªnµµ
°rµ¦Á¦¸ ¥Á¤º°¦°¦´ª µÄ®n ¼o µÎ Îµ®oµ¸ÉÁ¤º°·µ®¦º °¤µ¦µ Ä®oµÎ Â³Îµ
¦¹ ¬µ nª¥Á®¨º° n Á¦· ¤Â¨³°Îµª¥ªµ¤³ªÂnÄ¼ o o´ ´´µ Îµµoª¥ªµ¤¦´£´¸
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®¦º °Îµµµ¤¦¦¤Á¸ ¥¤¦³Á¡¸ Ä ³Á¸ ¥ª´¤¸ªµ¤¼¡´´¼  ¤¸µ¦¡´µ¦´ ¡¥µ¦
¤»¬¥r ¦oµªµ¤µ¤´¸¨¤Á¨¸¥ª Ân®oµ¸Éµ¦Îµµµ«¼¥r¨µ¤»nÁoÎµµÁÈ ¸¤ ¤¸
n ª¦n ª¤

Â¨³ªµ¤ÁÈ Á°´r

¦³Á¸¥Å¤n¤µ´ ªµ¤ÎµÁ¦È  Ê ¹°¥¼n ´ ªµ¤¡°Ä Â¨³

ÅªoªµÄ¹É ´Â¨³´ ¼¡´´r¡¸É°o  Ä®o»nµÂn»¨Á®ÈªnµÁÈ ¦´¡¥r·¸É¤¸»nµ°rµ¦
¤¸ªµ¤°°»n Ä¨o·· ¤´°¨o°´ ´·¥µ o°¥´¦r ¡ªnµª´¦¦¤°rµ¦ º°
µ¦¤¸nª¦n ª¤Ä°r¦ µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦¤»¬¥r µ¦ÎµµÁÈ ¸¤ Â¨³°¨o°´ ¦¸ Á¦r 
Â¨³Á°¦´

(Greenberg and Barton ¡ªnµ ª´¦¦¤°rµ¦ ¦³°Åoª¥ ªµ¤

ºÉ°´¥r ¤¸ªµ¤ÁÈ Áoµ ° ÅªoªµÄ´ Ä®oªµ¤Îµ´Ân¨¼oµ¼¡´n°°rµ¦ »µ
¦o µª´¦¦¤ ¦ªÁ¦È ª Â¨³ ÎµµÁÈ ¸¤ µÁ®»¨´¨nµª ¹ÎµÄ®oª´ ¦¦¤°rµ¦ÁÈ 
°r ¦³°¸É ¤¸  ªµ¤Îµ ´ °r ¦³°®¹É  °¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸  ¦³·  ·  ¨ °
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
5. ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ÁÈ °r¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ °´´ 5 Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °
Â°µ¤ªµ¤·Á®È ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Ê º°1.¤¸µ¦n Á¦· ¤Â¨³´» Ä®o
¤¸ÁÃÃ¨¥¸nµÇ

¤µÄoÄµ¦¦· ®µ¦Îµ´µ2.¤¸ ¦³µ¦Á«¸É´ ¤´¥Äµ¦ªµÂ

¦· ®µ¦µ 3.ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¡´µ¦³¦· ®µ¦´µ¦ 4.¤¸°¦r ¢Âª¦r¸ÉÁ®¤µ³¤´
¨´¬³µ¸É·´ · 5.¤¸µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ °o ¤¼¨oª¥ÁÃÃ¨¥¸¦³®ªnµÎµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ´
Ã¦Á¦¸ ¥ Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  6.´»¦³¤µÄµ¦´®µ¦´¡¥µ¦ ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦
¦· ®µ¦7.¤¸Á¦ºÉ °¤º° °»¦rµÁÃÃ¨¥¸®¨µ®¨µ¥¤µÄoÄµ¦ÎµÁ· µ°¥nµÁ¡¸¥¡° 8. ¤¸
£µ¡Âª¨o°¤¸ÉnÁ¦· ¤Ä®oÁ·¦¦¥µµ«¸É¸Äµ¦·´ ·µÂ¨³ÁÈ ¦³Ã¥rn°µ¦¦· ®µ¦µ
°r¦³°¸Ê¦³°oª¥´ªÂ¦ ¤¸nµÎÊµ®´°¥¼¦n ³®ªnµ .768 ¹.972 ¤¸nµªµ¤Â¦¦ª
°´ªÂ¦ (Eigenvalues ¦o°¥¨³ 5.525 ¹É °· µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °ªµ¤´¤¡´r °´ªÂ¦´Ê
8 ´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 5 ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °Îµ´µ
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Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³°¨o°´ Âªnµ´ªÂ¦´Ê 8 ´ªÂ¦
µ¤µ¦´°¥¼nÄ°r¦³°¸É 5

º°ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¹É n ¨n°¼o Îµµ¦Á¨¸É¥Â¨

ÁºÉ°µµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸¤µÄoÄ°rµ¦n ¨n°¨¨·Â¨³ª·¸µ¦Îµµ¨°¡§·¦¦¤ °
»¨Ä°rµ¦ ÁºÉ°µÁÃÃ¨¥¸¤´¥Ä®¤nÁ µo ¤µ¤¸µÄ°r¦Â¨³¤¸ªµ¤ÎµÁÈ ¸É³o°Îµ
ª·  ¥µµ¦¤´¥ Ä®¤n Á oµ ¤µ¦´  Äo Á¡ºÉ ° Ä®o° r µ¦¤¸  ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ Á·  µÄ®o ¦¦¨»  µ¤
ª´»¦³r °°r¦ Á¤ºÉ°¤¸µ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸¤´¥Ä®¤nÁ µo ¤µ ¹ÎµÁÈ o°¦´Á¨¸É¥®¦º °¡´µ
ªµ¤¦¼ o Â¨³´¬³ °»¨µ¦Ä°rµ¦ °¨o°´Á·¦r ; Â¨³°Á°¦r (Burns ; Stalker.
¨nµªªnµµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸¤µÄoÄ°rµ¦o°¤¸ ªµ¤´¤¡´rÂ¨³°¨o°´¨´¬³µ °
°rµ¦ Â¨³®µ¤¸µ¦ Á¨¸É¥Â¨ °µÈ³¤¸¨Ä®oÁÃÃ¨¥¸Á¨¸É¥µ¤ÅÂ¨³Äµ¨´´
®µÁÃÃ¨¥¸¤¸µ¦¦´Á¨¸É¥Å È³n ¨Ä®oÁ·µ¦Á¨¸É¥¦³µ Â¨³µ¦¦· ®µ¦µoª¥
Ä´ » ´ µ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¤µÄoÄµ¦¦· ®µ¦´µ¦ÄÎµ´µÁ ¡ºÊ ¸É
µ¦«¹  ¬µ¦³¤«¹  ¬µ ´ ªn µ ¤¸  ªµ¤Îµ ÁÈ °¥nµ ¤µ Án  ÁÃÃ¨¥¸ µ¦ºÉ ° µ¦ ÁÃÃ¨¥¸
°¤¡·ªÁ°¦r ÁÃÃ¨¥¸µ¦«¹¬µ ´Ê¸Ê ¼ o µÎ ®nª¥µ ¨°¼o ·´ ·µÄÎµ´µÁ ¡ºÊ¸É
ÎµÁÈ o°¤¸µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÁ¡·É¤Á·¤Â¨³´¬³oµÁÃÃ¨¥¸ ¼o ¦· ®µ¦Á°o°¤¸µ¦ªµÂ Â¨³Á¦¸ ¥¤
´ ´¥ÁºÊ°®» ´ÊoµÎµ¨´ ¦³¤µ µ¸É Â¨³µ¦´µ¦¸É¤¸¦³· · £µ¡ Á¡ºÉ°Ä®o´ n°
¡´µµ¦ °ÁÃÃ¨¥¸ Án µ¦¦³»¤¦n ª¤ µ¦º o µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨
°¨o°´ ¸ Á¤µ»ª»· ¡ªnµÁÃÃ¨¥¸ nª¥Äµ¦º o °o ¤¼¨ nµªµ¦nµ¦³Á¦º ° nµ¥
°¤¡·ªÁ°¦r ¹É ´ÁÈÅªoµ¤¦³ªµ¦ÎµÁ· µµ¦Á« ®¦º °µ¦· Á«nµ Ç ´ÊÂnµ¦
Âª®µ µ¦ª·Á¦µ³®r µ¦´ÁÈ µ¦´µ¦ Â¨³µ¦Á¥Â¡¦n Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³· ·£µ¡ªµ¤¼o° ªµ¤
Â¤n  ¥Îµ Â¨³ªµ¤¦ªÁ¦È ª ´ n ° µ¦Îµ ¤µÄo ¦³Ã¥r Ã¥µ¦ÁºÉ ° ¤Ã¥oª ¥ª· ¸  µ¦µoµ 
°·Á¨È¦°·r ¹É¦³°Åoª¥ ÁÃÃ¨¥¸µ°¤¡·ªÁ°¦r µ¦ºÉ °µ¦¤µ¤ Â¨³ÁÃÃ¨¥¸°ºÉ
Ç¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦Îµ °o ¤¼¨ nµªµ¦¤µÄo °¨o°´» µµ ¸ ¦³´r ¨nµªªnµÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á« Á¸É¥ª °o ´µ¦´¹ ´ÁÈ ¦³¤ª¨¨ o n  Â¨³¦´ ®¦º °ÁºÉ °¤Ã¥ °o ¤¼¨ Â¨³
µ¦Á« Ã¥Äo°¤¡·ªÁ°¦r °»¦r´ ¹ °o ¤¼¨ ´ÁÈ °o ¤¼¨ Â¨³oº °o ¤¼¨Á¦º ° nµ¥ºÉ °µ¦
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o° ¤¼ ¨ °»  ¦r ºÉ ° µ¦Ã¦¤µ¤ ¦ª¤´Ê ¦³n µ  Ç ¸É  ª» ¤ µ¦Îµ µ °°»  ¦r Án 
¦³·´ ·µ¦°¤¡·ªÁ°¦r ¦³ºÉ °µ¦ Â¨³ ¥´¦°¨»¤ ¦³Â¨³¦³ªµ¦nµ Ç ¸ÉÁ µo ¤µ
´µ¦Ä®o°»¦rnµ Ç Á®¨nµ¸Ê µÎ µµ¤¸ÉÄo°o µ¦ Án Ã¦Â¦¤¦³¥»rnµ Ç ³Á¸¥ª´
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¸É µÎ ¤µÄo ÎµÁÈ È°o ¤¸ ªµ¤´¤´¥ ¼o° Ân Ä´ » ´ È¥´ ¤¸ ´®µ
Á¸É¥ª´µ¦Îµ¤µÄo°¥¼n µo °´º ÁºÉ°µµÁ®»nµÇ °¨o°´ °´»¨¸ Á¸¥¦«¦¸ ¡ªnµ£µ¡
Â¨³´®µµ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¦³°Åoª¥ oµ£µ¡µ¦Äo ¦°¨»¤Á¸É¥ª´ 1 .oµ
µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ Å¤n¤¸»¨µ¦¦´·°Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨µ¦Á«ÁÈ Â¦µ¥µ
Å¤n¤¸ª´ »¦³rÂ¨³Âªµ·´ ·µÅªo¨nª®oµ

oµµ¦¦ª° °o ¤¼¨ ¤¸»¨µ¦Îµ®oµ¸É

¦ª° °o ¤¼¨ »¨µ¦¤¸ªµ¤¦¼ oÄµ¦¦ª° °o ¤¼¨ ¤¸µ¦¦ª° °o ¤¼¨n°¦³Á¤·¨ Â¨³
Å¤n¤¸µ¦ÂoÅ °o ¤¼¨¸É· ¡¨µ oµµ¦¦³Á¤·¨ °o ¤¼¨ ¤¸»¨µ¦Å¤nÁ¡¸¥¡° ¤¸Á¦ºÉ °°¤¡·ªÁ°¦r
Å¤nÁ¡¸¥¡°ÎµÄ®oÄ®oµ¦¦³Á¤·¨ °o ¤¼¨Å¤n´ µ¤Áª¨µ¸ÉµÎ ®

oµµ¦´®nª¥®¦º °¨´ °o ¤¼¨

Å¤n ¤¸µ¸É · ´ · µoµµ¦Á«ÁÈ ´n ª ª´» °»¦r ¸ÉµÎ ÁÈ Îµ®¦´ µ¦´ÁÈ °o ¤¼¨
Å¤nÁ¡¸¥¡° Â¨³Å¤n¤¸¦³o®µ °o ¤¼¨µ¦Á«Åo¦ªÁ¦È ª 6.oµµ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨ ¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r
°o ¤¼¨»¦´Ê n°ÎµÅÄo7.oµµ¦Îµ °o ¤¼¨ÅÄo °o ¤¼¨µ¦Á«¼ÎµÅÄoÁ¡ºÉ°ª»¤Îµ´
¼Â¨µÂ¨³Á¡ºÉ°Á°¦µ¥µn°®n ª¥µ´´´µ ¼o ¦· ®µ¦Îµ °o ¤¼¨µ¦Á«ÅÄoÁ¡ºÉ°µ¦
´· Ä´Éµ¦ 2 ´ ®µµ¦Äoµ¦Á« ¡ªnµ ¼o ¦· ®µ¦ Â¨³Áoµ®oµ¸É·´ ·µ¦¤¸´®µµ¦Äo
µoµµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ oµµ¦¦ª° °o ¤¼¨ oµµ¦¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨ oµµ¦ª·Á¦µ³®r
°o ¤¼¨ Â¨³°¨o°´ Á¨¸¥ª ÂÎµ¦µ ¡ªnµ¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ °¼o ¦· ®µ¦ÎµÁÈ o°¤¸
ªµ¤¦¼ o ªµ¤Á µo Ä ÄÁ¦ºÉ °ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ÁÈ °¥nµ¸ °¨o°´ «·¦·ª¦¦ ¡¼¨¤´· ¡ªnµ
¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ °¼o ¦· ®µ¦n ¨n°µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«µ¦«¹¬µÄµ«¹¬µ Ê ´
¡ºÊµ Â¨³°¨o°´ »Á¨·« Âª° ¡ªnµ £µ¡µ¦ÎµÁ· µµ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ
Á«Â¨³µ¦ºÉ °µ¦Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ º° oµµ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ °µ¦¡´µµ¦
¦· ®µ¦´µ¦Â¨³Ä®o¦· µ¦µµ¦«¹¬µ oµµ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ °µ¦Á¡ºÉ°µ¦
¡´µ»£µ¡µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¼Áo ¦¸ ¥ oµµ¦¦³µ¥Ã¦¦oµ¡ºÊµµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³
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µ¦ºÉ °µ¦Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ Â¨³oµµ¦¨·Â¨³¡´µ»¨µ¦oµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °µ¸Ê
µ¦µ·¤µ (Karadima ¡ªnµ µ¦¦³µµÂ¨³ªµ¤¥º®¥»nÄµ¦Îµµ ¦³ÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á«µ¤µ¦nª¥Ä®oµ¦ªµÂÂ¨³µ¦´· Äµ¦ÎµÁ· µ °°rµ¦Åo¦ªÁ¦È ªÂ¨³
¸ Ê ¹ nª¥´»n°Ä®oÁ·µ¦·n°ºÉ °µ¦ÂÁ· Á¥ Â¨³µ¦¦³µµ¦³®ªnµ n µ¥µnµÇ
£µ¥Ä°rµ¦ ÎµÄ®o°rµ¦µ¤µ¦°°n °µ¦Á¨¸É ¥ Â¨Åo°¥nµ ¦ªÁ¦È ª ´ ´Ê µ¦
ªµÂÁÃÃ¨¥¸°rµ¦¹ÁÈ n ªÎµ´°¥nµ¥·Én°µ¦ªµÂ¨¥»r °°rµ¦ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦
ÎµÁ·µ¦¦¨»Áo µ®¤µ¥ °°rµ¦Ä¸É» °µ¸Ê Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¥´ÄoÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á«´µ¦ºÉ °µ¦¦³®ªnµ»¨ ÄÁº °»ªµ¦´Êµoµµ¦«¹ ¬µÎµÁÈ o°°µ«´¥
ºÉ °´¤¡´r¦³®ªnµ»¨ Án µ¦ÄoÃ¦«´¡r Ã¦µ¦ Å¦¬¸ ¥°r ·Á¨È¦°· r ÁÁ¨°Á¢°Á¦r
Â¨³ÎµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¤µ¦³¥»rÄoÄoµnµ Ç Án Á¦º ° nµ¥Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ ÁÈ µ¦´Îµ
Á¦º ° nµ¥Á¡ºÉ°Ä®o¦¼ °µµ¦¥r ¤¸Ã°µÄoÁ¦º ° nµ¥Á¡ºÉ°Áµ³Âª®µªµ¤¦¼ o¸É¤¸°¥¼nÄÃ¨¤µ¤µ¥ Án 
Áª·¨r Åªr ÁªÈ (world wide web ÄoµÎ ®¦´ÁÈ Â®¨nªµ¤¦¼ o¡ÊºµÂ¨³ÁÈ Â®¨nªµ¤¦¼ o£µ¥°Á¡ºÉ°
µ¦º o °¸Á¤¨r (e-mail Äo·n°ºÉ °µ¦¦³®ªnµ¼o ¦· ®µ¦ ¦¼ °µµ¦¥r®¦º °¼o ¸ÉÄ ¦³µ nµª
(web board

Äo·n°ºÉ °µ¦¦³®ªnµ ¼o ¦· ®µ¦ ¦¼ °µµ¦¥r®¦º °¼o ¸ÉÄ °¨o°´ ¦¦· 

¤µ¨´¥ª«r ¡ªnµ¦³µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦ ÁÈ ¦³Á¸É¥ª´µ¦´®µ ®¦º ° °o ¤¼¨¸É´¤¡´r
´ °o ¤¼¨ Á¡ºÉ°ÎµÁ· µ °°rµ¦ ¹É ÁÈ ´ ´¥Îµ´Äµ¦¦· ®µ¦µ ÎµÄ®oµ¦Îµµ¦³
ªµ¤ÎµÁ¦È  Ã¥µ¦Îµ¤µÄoÄµ¦ªµÂ Ã¥µ¥ ¨¥»r Â¨³µ¦´· Ä °¼o ¦· ®µ¦ Â¨³ÄoÄ
µ¦¦³¤ª¨ Ã¥»¨µ¦³o°¤¸µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ Â¨³o ° °o ¤¼¨¼n ¦³ªµ¦¦³¤ª¨¨
Á¡ºÉ°Ä®oÅoµ¦Á«°°¤µÎµÁ°n°¼o ¦· ®µ¦°¨o°´ »·¤µ » ¦³Á¦·  ¡ªnµ µ¦¡´µ
¦³µ¦Á«µ³Á¸¥¦³ª´·Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÎµÄ®oµ³Á¸¥¦³ª´·¤¸¦³
µ¦Á«Äµ¦º o¦ªÁ¦È ª °o ¤¼¨µ¦¥º¤¼´ÁÈ°¥nµÁÈ ¦³Á¸¥ nµ¥n°µ¦o®µÎµ¤µÄoµ
µ¦·µ¤ µ¦n º¦´»¤ ª»¤µ¦¼ ®µ¥Åo µ¦Â¨µ¦¦µ¥µµ¦·´ ·µ¦°¨»¤
ÁÈ ®¤ª®¤¼n¦µ¤ªµ¤o°µ¦ ¦³µ¦Á«¸É¡´ µ Ê ¹¹¤¸¦³· · £µ¡Ä¦³´®¹É  Â¨³
³¤¸¦³· · £µ¡¥·É Ê ¹®µÅo¦´µ¦ª·Á¦µ³®r¦³Â¨³¡´µ¦³Ä®oµ¤µ¦º oÂ®¨n´ÁÈ
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³Á¸¥¦³ª´· Â¨³ .¡. ş oª¥µÎµºÉ° ºÉ°»¨ °¼¥o º¤Á µo ¼n ¦³ ¦³¤ª¨¨ °°¨¨´¡r µ
°£µ¡Åo Ä¨´¬³Á¸¥ª´´µ¦Îµ µo ºÉ°Ã¦Á¦¸ ¥ °¼¥o º¤ °¸´Ê¥´µ¤µ¦ ¥µ¥¨ÁºÉ °¤Ã¥Å
¥´µ°ºÉ ÇÄ¨»n¤¦· ®µ¦µ»¨Åo °¨o°´ ¤µ¨·¸ ¤¸¥·É ¡ªnµ µ¦ÎµÁ· µ¦¡´µ
¦³µ¦Á«¨»n¤µ¡´µ»¨µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ Ã¥µ¦¦³»¤Á··´ ·µ¦
µ¦·Á« Â¨³·µ¤ ÎµÄ®o¦³µ¦Á«¨»n¤µ¡´µ»¨µ¦ Ã¥Á¡µ³oµµ¨µ«¹¬µn°
Â¨³µ¡´µ¤µ¦µª·µ¸¡¤¸ªµ¤¤¼¦r ¦µ¤ªµ¤o°µ¦ °¼Äo o ¤¸ªµ¤¦ªÁ¦È ª´¤´¥
Á· ¦³· · £µ¡n °°r¦Â¨³»¨ ®µ³Ä®o¤¸µ¦¡´µµ¦Á«¨»n¤µ¡´µ» ¨µ¦
ÁÈ Å°¥nµ¤¸¦³· · £µ¡¥·É Ê ¹ ª¦¼Â¨oµÃ¦Â¦¤ °o ¤¼¨Ä®o´ ¤´¥Â¨³¤¸µ¦¡´µ»¨µ¦
Ã¥µ¦´ª·¥µ¦¼¤o ¸ªµ¤¦¼ o ªµ¤Á µo Ä ªµ¤Á¸É¥ªµ oµÃ¦Â¦¤ ¤µÄ®oªµ¤¦¼ oÂ¨³´Îµ¼n¤º°
µ¦ÄoÃ¦Â¦¤ °µ¸Êª¦¤¸¦³o °´µ¦ÂoÅ °o ¤¼¨Ã¥µ¦Îµ®¦®´nµ (Password ¤¸
¼¦o ´  · °oµ µ¦ÄoÃ ¦Â¦¤µ¦Á«Ã¥Á¡µ³µÁ®» ¨´ ¨n µ ª ¹  Îµ Ä®oÁ ÃÃ¨¥¸
µ¦Á«ÁÈ °r ¦³°¸É ¤¸  ªµ¤Îµ ´ °r ¦³°®¹É  °¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸
¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
6. ´» µ¦¤¸nª¦n ª¤ ÁÈ °r¦³°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ

°´´ 6

Á¤ºÉ°¡·µ¦µ °o Îµµ¤ °

Â°µ¤ªµ¤·Á®È ¦³°oª¥¨´¬³nµÇ ´n°Å¸Ê º° 1.¤¸µ¦Îµµ¸ÉÁºÉ°¤¦³µ´
¦³®ªnµ¨»n¤Â¨³®n ª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  2.n Á¦· ¤Ä®o»£µn ª °´¤Á µo ¤µ¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´
µ¦«¹¬µ 3.¤¸°r¦Á¦º ° nµ¥£µ¥Ä»¤ Ä®oªµ¤¦n ª¤¤º° ´» µ¦ÎµÁ· µ °Á ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ 4.¤¸ µ¦´» µ°r¦£µ¦´ Â¨³Á°

5.Á¦º ° nµ¥¼o ¦°¦³´Á ¡ºÊ¸É

µ¦«¹¬µ¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µ¦«¹¬µ 6.µ´°»¤«¹¬µ£µ¥ÄÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ¤¸nª¦n ª¤
´» µoµµ¦¦· ®µ¦Â¨³ª·µµ¦

7.¤¸µ¦´¨»n¤µ«¹¬µÁÈ Á¦º ° nµ¥Á¡ºÉ°n Á¦· ¤

´» Äoµµ¦¦· ®µ¦µ 8.¤¸µ¦ºÉ °µ¦nµÁ¦º ° nµ¥°·Á°¦r ÁÈ 9.¤¸µ¦´´Ê°»
´»µ¦´µ¦«¹¬µ¦³´Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ 10.¦·  °Îµ´µ¤¸ªµ¤¡¦o°¤Â¨³Á°ºÊ°n°
µ¦¦· ®µ¦µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
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°r¦³°¸Ê¦³°oª¥´ªÂ¦ ¤¸nµÎÊµ®´°¥¼¦n ³®ªnµ .615 ¹.951 ¤¸nµªµ¤Â¦¦ª
°´ªÂ¦ (Eigenvalues ¦o°¥¨³ 5.015 ¹É°· µ¥ªµ¤°¨o°®¦º °ªµ¤´¤¡´r °´ªÂ¦´Ê
10

´ªÂ¦ Ä°r¦³°¸É 6 ÂÄ®oÁ®Èªnµ ¼Äo ®o °o ¤¼¨µ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· · ¨ °

Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÅÄ·«µÁ¸¥ª´Â¨³°¨o°´ Âªnµ´ªÂ¦´Ê
10 ´ªÂ¦µ¤µ¦´°¥¼Än °r¦³°¸É6 º° ´»µ¦¤¸nª¦n ª¤ ÁºÉ °µ µÂªµµ¦
¦· ®µ¦µ¦«¹¬µ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÄ´ »´ ¤¸ÂªÃo¤Ä®o»¤Á µo ¤µ¤¸nª¦n ª¤Ä
µ¦¦· ®µ¦µ¦«¹¬µ¤µ Ê ¹ Ã¥¦´ªµ¤·Á®È ¦³¤¦´¡¥µ¦¤µ´» µ¦«¹¬µ µ¦¤¸nª
¦n ª¤ °»¤Äµ¦¦· ®µ¦µ¦«¹¬µ °µ³ÁÈ µ¦¤¸nª¦n ª¤ÂÁÈ µµ¦ ®¦º °µ¦¤¸nª¦n ª¤
Äµ¦ Â¨³ µ¦¤¸nª¦n ª¤ÂÅ¤nÁÈ µµ¦®¦º °µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ°o°¤Èµ¤¸ Ânµ¦¤¸nª
¦n ª¤ÂÁÈ µµ¦´Ê³Á®È Åoµµ¦Îµ®Ä®o¦³µ¤¸ nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦Äµ³
³¦¦¤µ¦nµÇ Ã¥¤¸µ¦¦³µ¥°ÎµµÅ¼n Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ µ«¹¬µÂ¨³°r¦¦°
n ªo°·É ´É º° ¤¸µ¦Îµ® °Á °Îµµµ¦´· Ä °°r¦®¨´ ´Êµ¤°r¦´¨nµª
°¥nµ´ÁÅ¤nµo ªnµ¥ ÎÊµo°´ ´´Ê µ¦¦³µ¥°Îµµ ¹ª¦¹¤º°¼o ·´ ·Ä®o¤µ¸É»Ánµ¸É
Îµ Åo £µ¦·  ®¨´ °Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ ¹  °¥¼n¸É  µÎ ´ ¼ Â ¨´ »  Â¨³n  Á¦· ¤ Ä®o
µ«¹¬µÅo¦· ®µ¦´µ¦µ¦«¹¬µÄ®oÁÈ Åµ¤Ã¥µ¥¸ÉµÎ ® Ã¥µ«¹¬µ¸É¤¸°·¦³Äµ¦
Îµ®ªµ¤o°µ¦ÎµÁ· µ¦Â¨³´· ÄÁ¸É ¥ª´µ¦¦· ®µ¦µª·µµ¦ µ¦³¤µ µ
¦· ®µ¦»¨ Â¨³µ¦· ®µ¦´ªÉ Å ¤¸ µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦µÂ®¨nnµ Ç ¤µÄoÄµ¦´µ¦«¹¬µ
´É º° ´ÊÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³µ«¹¬µÎµÁÈ o°¤¸Âª·Â¨³ª·¸µ¦Äµ¦¦³¤¦´¡¥µ¦¤µ
ÄoÄ µ¦´ µ¦«¹  ¬µµ®n ª ¥µ °r ¦ »  ¨ ´Ê £µ¦´  Â¨³Á° ´Ê ¦³´ ®n ª ¥µ
µ«¹  ¬µÂ¨³Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ¤¸ nª ¦n ª ¤ °»  ¨ ¦°¦´ ª » ¤  °r ¦» ¤ °r ¦
¦°n ªo°·É Á° °r¦Á° °r¦ª·µ¸ ¡ µ´«µµ µ¦³°µ¦ Â¨³
µ´´¤°ºÉ ´É º°´ÊÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³µ«¹¬µ³Å¤n¦· ®µ¦´µ¦Ã¥¨Îµ¡´Îµ´µ
Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³µ«¹¬µ¹¦· ®µ¦´µ¦Ã¥°µ«´¥³¦¦¤µ¦¸É¤µµ¼¤o ¸nª¦n ª¤ n µ¥
n µ ÇÄ®o Á oµ ¤µ¤¸  µÄµ³¼ o¦n ª¤·  ¦n ª¤´ ·  ÄÂ¨³¦n ª¤¦´  ·  °Å¤n Ä n Á È Á¡¸ ¥ 
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³¦¦¤µ¦¸É¤¸®oµ¸ÉÄ®o °o Á°Â³®¦º °Ä®oµÎ ¦¹ ¬µÁ¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª µ¦¤¸nª¦n ª¤ÂÅ¤nÁÈ 
µµ¦®¦º °µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ°o°¤´Ê °µ¦µÄ¦¼ Ânµ Ç Án ¤µ¤«·¬¥rÁnµ ¤µ¤
¼o ¦° ®nª¥µnµ Ç °¨o°´ °¨o°´°´¡±°¢¢r (8phoff ¡ªnµ¦¼ Â °µ¦¤¸
n ª¦n ª¤ Ã¥Ân°°ÁÈ  4 ¦¼ Â º° 1.µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´· Ä (decision - making ¹É
ÁÈ µ¦´· Ä´ÊÂn Ä¦³¥³Á¦·É ¤µ¦´· ÄÄn ª °· ¦¦¤ Â¨³µ¦´· Äµ¦ÎµÁ· 
·¦¦¤ 2. µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦ÎµÁ··¦¦¤ (implementation ¹É°µÁÈ ÅÄ¦¼ Â °µ¦
Á µo ¦n ª¤Ã¥µ¦´» µoµ¦´¡¥µ¦ 3. µ¦Á µo ¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³µ¦¦n ª¤¤º° ¦ª¤´Ê
4.µ¦Á µo ¦n ª¤Äµ¦¦n ª¤Â¦¦n ª¤Äµ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦´¨¦³Ã¥r (benefits

¹É°µ³ÁÈ 

¨¦³Ã¥rµª´» µ´¤ ®¦º °Ã¥n ª´ªµ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦³Á¤·¨ (evaluation
¹É ´ÁÈ µ¦ª»¤Â¨³¦ª°µ¦ÎµÁ· ·¦¦¤´Ê®¤ Â¨³ÁÈ µ¦Â¹µ¦¦´´ªÄ
µ¦¤¸nª¦n ª¤n°Å °¨o°´ ¢°¦µ°¢¢r (Fonaroff ¡ªnµ¦³Á£ °µ¦¤¸nª¦n ª¤ º° µ¦
ªµÂ ¹É ¦ª¤¹µ¦´· Ä Äµ¦Îµ®Áo µ®¤µ¥ ¨ª·¸¦´¡¥µ¦¸É°o Äo¨°µ¦·µ¤
¦³Á¤·¨ µ¦ÎµÁ· µ Â¨³µ¦Äo¦· µ¦µÃ¦µ¦µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Åo¦´¦³Ã¥r
°¨o°´ ·¦´¦r ª»·Áª«¥r ÅoµÎ Â¨´¬³ °µ¦¤¸nª¦n ª¤Åªo ś ¦³µ¦oª¥´ º° 1.µ¦
¤¸¦³µ¤¸nª¦n ª¤Ã¥¦Ã¥nµ°r¦¸É´ ´ÊÃ¥¦³µ Án  µ¦¦ª¤¨»n¤Á¥µª¨»n¤
nµ Ç 2.µ¦¸É¦³µ¤¸nª¦n ª¤µ°o°¤ Ã¥ n µ¥°r¦¼Âo  °¦³µ Án ¦¦¤µ¦ °
¨»n¤ ®¦º °» ¤¦¦¤µ¦®¤¼nµo 3.µ¦¸É¦³µ¤¸nª¦n ª¤ Ã¥Á· Ã°µÄ®o Ã¥nµ°r¦¸É
Å¤nÄnÂ¼ o  °¦³µ (non-representative organization Án µ´®¦º °®nª¥µ¸ÉÁ·ª
®¦º °Á· Ã°µÄ®o¦³µÁ µo ¤µ¤¸nª¦n ª¤Åo»Áª¨µ °¨o°´°rµ¦°µ¤´¥Ã¨ (World
Health Organization n.d. ÅoÁ°¦¼ Â °µ¦¤¸nª¦n ª¤¸Éº°ªnµÁÈ ¦¼ Â¸ÉÂo¦· ®¦º °¤¼¦r
´Ê ³o°¦³°oª¥¦³ªµ¦ 4 Ê ´ ° º°1.µ¦ªµÂ (planning ¦³µo°¤¸nª
¦n ª¤Äµ¦ª·Á¦µ³®r´®µ ´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ ´ÊÁo µ®¤µ¥ Îµ®µ¦Äo¦´¡¥µ¦ Îµ®ª·¸
·µ¤¦³Á¤·¨ Â¨³¦³µ¦Îµ´ º°µ¦´· Äoª¥ 2.µ¦ÎµÁ· ·¦¦¤ (implementation
¦³µo°¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´µ¦Â¨³µ¦¦· ®µ¦µ¦Äo¦´¡¥µ¦¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦´¦¦
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ª»¤µµ¦Á·Â¨³µ¦¦· µ¦ 3.µ¦Äo¦³Ã¥r (utilization ¦³µo°¤¸ªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦Îµ Á°µ·  ¦¦¤¤µÄoÄ ®o Á ·  ¦³Ã¥r ¹É ÁÈ µ¦Á¡·É ¤ µ¦¡¹É  Á°Â¨³ª» ¤ µ´  ¤
4.µ¦Åo¦´¦³Ã¥r (obtaingin benefits ¦³µo°Åo¦´µ¦Ânµ¥ ¨¦³Ã¥rµ»¤
Ä¡ºÊµ¸ÉÁnµ´ ¹É °µ³ÁÈ ¨¦³Ã¥rnª´ª ´¤®¦º °ª´»ÈÅo°¨o°´» ¤«´·Í
°·¦r ¦´¬r Åo«¹¬µª·¥´ Á¦ºÉ ° ¦¼ Â¸ÉÁ®¤µ³¤ °µ¦¦· ®µ¦µ¦«¹¬µÄ¦³´¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¡ªnµ 1.oµÂª· ®¨´µ¦Â¨³Ã¥µ¥ Ã¥¼Áo ¸É¥ªµÁ®Èoª¥´µ¦Ã¥¼Áo ¸É¥ªµÁ®Èoª¥´
µ¦´Ä®o¤¸³¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ÁÈ °r³»¨¦³°oª¥ ¼o ¦»ª»·Ã¥ÎµÂ®n Â¨³Ã¥
µ¦Á¨º°´Êµ¦¼ ®¦º °»¨µ¦¸É ·´ ·µÄÁ ¡ºÊ ¸ÉÄ®o¤¸µÎ ªµ¤´n ª¸É Á®¤µ³¤ n ª
Îµ ´ µ ´ Ä®o¤¸Ã ¦¦o µ µÂn  ÁÈ ®´ª ®oµ n µ¥ ÅoÂ n n µ¥¦· ® µ¦´ªÉ Å n µ¥ÂµÂ¨³
¦³¤µ n µ¥´µ¦«¹¬µ n µ¥n -Á¦· ¤Â¨³¡´µ Â¨³ n µ¥·µ¦¡·Á«¬ ¹Éµ¦¦· ®µ¦µ°¥¼£n µ¥Äo
µ¦ª»¤ Îµ´ ·µ¤ °Á¨ µ· µ¦®¦º °¼°o µÎ ª¥µ¦Ã¥ÎµÂ®n  3.oµµ¦Îµ®µ
®oµ¸É Ã¥¼Áo ¸É ¥ªµÁ®È oª¥´µ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦Ã¥¦´ ·°Äµ¦¡·µ¦µ
Îµ®Ã¥µ¥ Âµ Ã¦µ¦Â¨³¦³¤µ µ¦·µ¤¨Â¨³¦³Á¤·¨ µ¦°»¤´ ·®¨´¼ ¦
µ¦´´Ê ¥» ¦ª¤ ¥Á¨·µ«¹¬µ ¦ª¤´Êµ¦¡·µ¦µÎµ®¤µ¦µµ¦«¹¬µ4. oµ»¨µ¦
Ã¥¼Áo ¸É ¥ªµ Á®È  oª ¥´µ¦Îµ®Îµ ª ¸É ¤µ Â¨³ªµ¦³ °³¦¦¤µ¦5.

oµ µ¦

¦³µµ Á®Èoª¥´µ®oµ¸É °Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ «µµÂ¨³ª´¦¦¤
Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÁÈ ®nª¥¦³µµÄ®oµ«¹¬µ ·´ ·µµ¤ÂªÃ¥µ¥ °¦³¦ª Ä®o
°r¦Á°¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´µ¦«¹¬µ¦³´Á ¡ºÊ¸É µÁ®»¨´¨nµª ¹ÎµÄ®o ´»µ¦
¤¸ n ª ¦n ª ¤ÁÈ °r ¦³°¸É ¤¸  ªµ¤Îµ ´ °r ¦³°®¹É  °¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸
¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
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¦¼ Âµ¦¦·®µ¦µ¸¤É ¸¦³· ·¨ °Î µ´µÁ ¡ºÊ ¸É µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ
Á¤ºÉ °¡·  µ¦µ¦¼  Âµ¦¦· ® µ¦µ¸É ¤¸ ¦³·  · ¨ °Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ
¦³¤«¹¬µ ¡ªnµ
2.1 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Åo¦´°·· ¡¨Ã¥¦µ £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ µ¦
ªµÂ¨¥»r Â¨³ ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¹É°¨o°´Âª· °´ª·¥´ Â¨³´ª·µµ¦®¨µ¥
nµ ¹ÉÅo¨nµª¹ªµ¤´¤¡´r °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ´¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ °· ¸Á¢ ªµ¦r
·r (Stephen Ward King ¡ªnµ¡§·¦¦¤£µª³¼o µÎ ÂÁ¨¸É¥£µ¡¤¸ªµ¤´¤¡´rµª´µ¦
ÎµµÁÈ ¸¤

Â¨³ µ¦Áo¸É¨¼ oµÁÈ Îµ ´Â¨³¡´³´µ¸É³¦´¦» °¥nµn°ÁºÉ ° Â¨³

®¨´µ¦ ¹ · ´ · °°r µ¦Â®n  µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼ o  oµ ª·´¥ ´« r ¦n ª ¤ ¦¼ Âµ¦´µ¦ÂÂµ
ªµ¤· Â¨³°¨o°´ Âª· °Å¤Á·¨ ÃÂ¨ ÁµÃ (Michael 'onald 7ebbano Åoª·¥´
Á¦ºÉ °ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµªµ¤ºÉ °Â´ £µª³¼ o µÎ °¼ o ª» ¤ µ«¹  ¬µÂ®n  Îµ ¨
Â¨³ªµ¤µ¤µ¦

°µ«¹¬µÂ®n Îµ¨Äµ¦¨µ¥ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¸ÉÁÈ ¤º°°µ¸¡

¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ£µª³¼o µÎ °¼o ª»¤µ«¹¬µÂ®n Îµ¨¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ªµ¤µ¤µ¦ °
µ«¹¬µ Â®n Îµ¨Äµ¦¨µ¥ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¸ÉÁÈ ¤º°°µ¸ ¡ ´Ê¸Ê °¨o°´
µª·¥´ ° ÁÁrÂ¨³Ã°Á¦¸ ¥ (Bennette and OuBrien ÅoÁ°°r¦³° °°rµ¦Â®n µ¦
Á¦¸ ¥¦¼ o řŚ ¦³µ¦ ¦³°oª¥ ¨¥»r®¦º °ª·´¥´«r (strategy or vision µ¦·´ ·Á·µ¦¦· ®µ¦
(e[ecutive practices µ¦·´ ·µÁ·µ¦´µ¦ (managerial practices ¦¦¥µµ« (climate
Ã¦¦oµ °°rµ¦®¦º °µ (organization or job structure µ¦¦³µ¥ ° °o ¤¼¨ nµªµ¦
(information flow µ¦·´ ·µ °»¨Â¨³¸¤µ (individual and team practices µ¦ ¹ °¦¤
®¦º °µ¦Ä®oµ¦«¹¬µ (training or education µ¦¡´µ»¨µ¦®¦º °¸¤µ (individual or team
development Â¨³µ¦Ä®o¦µª´¨®¦º °µ¦¥°¤¦´ (rewards or recognition °¨o°´µª·¥´ ° Å
Á°¦r (Kaiser

Åo«¹ ¬µª· ´¥ Â¨³ÎµÁ°´  ´¥ ¸É ¤¸°·· ¡¨n ° ªµ¤ÁÈ °r µ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼ o

¦³°oª¥ £µª³¼o µÎ (leadership

ª´¦¦¤°rµ¦ (organizational culture

¡´· Â¨³

¥»«µ¦r (mission and strategy µ¦ÎµÁ· µ¦· ®µ¦´µ¦ (management practices Ã¦¦oµ
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°rµ¦ (organizational structure ¦¦¥µµ«µ¦Îµµ (working climate Â¨³µ¦¼Ä (motivation
°¨o°´ µ¨rª· (Baldwin ¡ªnµ ´ ´¥¸É´» µ¦Îµ¦¼ Âµ¦ªµÂ¨¥»r¤µÄo
ÅoÂn ªµ¤ÁÈ ª·µ¸¡ °»¨µ¦ µ¦¤µµ¤´¸ °»¨µ¦ £µª³¼o µÎ °¦¼ Ä®n¸ÉÁ· Á¥¹
ªµ¤o° µ¦Á¨¸É ¥ Â¨ °»  ¨µ¦ Â¨³µ¦ºÉ ° µ¦°¥nµ ¤¸  ¦³·  · £ µ¡Â¨³µ¦´ » 
°¨o°´ ¤µ¨¸ ¦¦¤«·¦· ¡ªnµ £µª³¼o µÎ ÂÁ¨¸É¥£µ¡¤¸¨¦³µª°¥nµn°ÁºÉ °
¼nªµ¤ÁÈ °rµ¦Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¨o°´ °£·ª¦¦µ ÂoªÁ¨È ¡ªnµ »¨´¬³ °£µª³¼o µÎ
ÂÁ¨¸É¥£µ¡ n ¨n°¦³· · ¨ °µ«¹¬µÄoµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´Á¨¸É¥Â¨³
¡´µµ«¹¬µ Äµ¦¡´µ·É Âª¨o°¤Ä®oÁ°ºÊ°°Îµª¥n°µ¦Á¦¸ ¥µ¦° Â¨³¤¸¨´ ¬³¦¦¥µµ«
Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o®¦º °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¨o°´ ª·Ã¦r µ¦¦´³ ÅoÁ°´ ´¥µµ¦
¦· ®µ¦¸Én¨n°ªµ¤ÁÈ °rµ¦Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ ªµ¤¤¸¦³· ·¨ °Ã¦Á¦¸ ¥ ªµ¤
ÁÈ °rµ¦ª·µ¸¡ µ¦´· Ä¦n ª¤Â¨³µ¦¤¸ª·´¥´«r¦nª¤ ¨»n¤¦· ®µ¦Á°Â¨³µ¦·n°ºÉ °µ¦
µ¦¼ÄÁ· ¦oµ¦¦r µ¦ÁÈ ¼o µÎ Â®n µ¦Á¨¸É¥Â¨ µ¦¦oµª´¦¦¤Â¨³¦¦¥µµ«°rµ¦
Á· ¦oµ¦¦r µ¦¦· ®µ¦Á¡ºÉ°µ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³ª´¦¦¤ µ¦¦· ®µ¦®¨´¼ ¦Â¨³µ¦° Â¨³
µ¦¡´µ¦´ ¡¥µ¦¤» ¬¥r °¨o°´ µ®¨ª¨º °´¥ ´¦r Ãp ¡ªnµ ´ ´¥oµ£µª³¼o Îµ
ª´¦¦¤°rµ¦, ¡´·Â¨³¥»«µ¦r , µ¦ÎµÁ· µoµµ¦´µ¦, Ã¦¦oµ°rµ¦, ¦³
°rµ¦, ¦¦¥µµ«µ¦Îµµ, Â¨³µ¦¼Ä´Ê¤¸°··¡¨n°µ¦ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¨o°
´ ª¸¦ª» ¤µ³«·¦µr ¡ªnµ °r¦³° °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ £µª³¼o Îµ
(leadership µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¦nª¤´ÁÈ ¸¤ (team learning Â¨³µ¦·Â¨³µ¦·´ ·°¥nµÁÈ ¦³
(systems thinking °¨o°´ °´¡«r µ¦» ¦´¡¥rÄ «¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¨´¬³¼o µÎ
µ¦Á¨¸É¥Â¨´µ¦¦· ®µ¦µª·µµ¦ °¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ³Á·Á¦µ Á  2 ¡ªnµ »¨´¬³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¦³°oª¥ oµµ¦Áo»nµ
°¦´¡¥µ¦¤»¬¥r oµµ¦¤¸ª·¥´ ´«r oµµ¦·´ ·µÄ®oÁ·ªµ¤oµª®oµ°¥nµn°ÁºÉ° oµµ¦¤¸
ªµ¤ÁºÉ °ªnµ°r¦ÁÈ Â®¨nÁ¦¸ ¥¦¼ o¸ÉÎµ´®¦º °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o

°¨o°´µª·¥´ °

·¦µª¦¦ »«¦¸ ª¬r Åo«¹¬µ°r¦³°ªµ¤ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¸Én¨n°¦³· · ¨
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°rµ¦ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ¦³°oª¥ oµµ¦´°rµ¦ oµ£µª³¼o µÎ
oµÁÃÃ¨¥¸ oµµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Â¨³oµµ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o
ªµ¤´¤¡´r °°rµ¦Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ´µ¦ªµÂ¨¥»r °¨o°´ ÁÁr
Â¨³Ã°Á¦¸ ¥ (Bennette and OuBrien ¡ªnµ °r¦³° °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥
¨¥»r®¦º °ª·´¥´«r (strategy or vision µ¦·´ ·Á·µ¦¦· ®µ¦ (e[ecutive practices µ¦·´ ·µ
Á· µ¦´µ¦ (managerial

practices

¦¦¥µµ« (climate

Ã¦¦o µ °°rµ¦®¦º °µ

(organization or job structure µ¦¦³µ¥ ° °o ¤¼¨ nµªµ¦ (information flow µ¦·´ ·µ °
»¨Â¨³¸¤µ (individual and team practices µ¦ ¹ °¦¤®¦º °µ¦Ä®oµ¦«¹¬µ (training or
education µ¦¡´µ»¨µ¦®¦º °¸¤µ (individual or team development Â¨³µ¦Ä®o¦µª´¨®¦º °µ¦
¥°¤¦´ (rewards or recognition °¨o°´ µ¢r ('aft ¡ªnµ °rµ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÊ ´ ÁÈ °rµ¦
°°ÂÁ¡ºÉ°µ¦Á¦¸ ¥¦¼ on°ÁºÉ° Ã¥¡·µ¦µµ°r¦³° ŝ °r¦³° º° Ã¦¦oµ (structure
µ¦¤°°Îµµ (empowerment µ¦¦oµÁ¦º ° nµ¥ (network ¨¥»r (strategy Â¨³ª´¦¦¤¸É¦´´ª
(adaptive culture °¨o°´ÅÁ°¦r (Kaiser Åo«¹¬µª·¥´ Â¨³ÎµÁ°´ ´¥¸É¤¸°·· ¡¨n°ªµ¤
ÁÈ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o ¦³°oª¥ £µª³¼o µÎ (leadership ª´¦¦¤°rµ¦ (organizational
culture ¡´·Â¨³¥»«µ¦r (mission and strategy µ¦ÎµÁ· µ¦· ®µ¦´µ¦ (management
practices Ã¦¦oµ°rµ¦ (organizational structure ¦¦¥µµ«µ¦Îµµ (working climate Â¨³
µ¦¼Ä (motivation Â¨³°¨o°´ ««¦ Å¥Îµ®µ ¡ªnµ ´ ´¥¸É¤¸°··¡¨n°µ¦ÁÈ °rµ¦
Â®nµ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °µ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ ¦³°oª¥ Ã¦¦oµ¸ÉÁ®¤µ³¤ °°rµ¦ µ¦·°¥nµ
ÁÈ ¦³ ¨¥»r °°rµ¦ ª´¦¦¤µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÄ°rµ¦ µ¦¡´µ»¨µ¦ µ¦ÎµµÁÈ ¸¤
µ¦¤¸ª·¥´ ´«r¦nª¤ µ¦¦oµ¦¦¥µµ«Ä°rµ¦Â¨³µ¦¦oµÂ¨³nµ¥Ã°ªµ¤¦¼ o
ªµ¤´¤¡´r °ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ´ °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¨o°´
»¬µ ¼¦µ· ¦r (Busaya Branasin

¡ªnµ ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµ¦Äo°·Á°¦r ÁÈ °³

µ«¹¬µ°» ¦·Â¨³¨´¬³ °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ oÄ®¦´°Á¤¦· µ Â¨³¤®µª·¥µ¨´¥ °
Å¥ Än ª °£µª³¼o µÎ ª´¦¦¤ Ã¦¦oµ Â¨³¦³ªµ¦ ¨´¬³ °»¨µ¦Â¨³°rµ¦
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¤¸¨¦³n°µ¦Äo°·Á°¦rÁÈ °¨o°´ Å¤Á·¨ Á.¤µ¦r ª°¦rr (Michael -. Marquardt ¡ªnµ
°rµ¦¸É³ÅoÁ¦¸ ¥Äµ¦Â n ´ Â¨³¡´µÂ¥´É ¥ºÅoÄ£µ¡Âª¨o°¤¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å´Ê
³o°¦oµÂªµµ¦¡´µÅ¼n °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Ã¥³¦³°oª¥ ¡¨ª´Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o
(learning dynamics µ¦¦´Á¨¸É¥°rµ¦ (organization transformation µ¦¤°°Îµµ (people
empowerment µ¦¦· ®µ¦´µ¦°rªµ¤¦¼ o (knowledge management Â¨³µ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸¤µ
¦³¥»rÄoµ (technology application °¨o°´ «´¸¥ r ³» ª¦¦r ¡ªnµ µ¦¡´µ¦¼ Â
°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´ °r¦³° °°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o¸É¤¸°·· ¡n°
µ£µ¡ °¤®µª·  ¥µ¨´¥ ¦µ£´ ¦³°oª ¥ µ¦¦· ® µ¦´ µ¦Â¨³ª´ ¦¦¤°r µ¦ Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °¨o°´ °r ¦³´ª Åo«¹¬µ ¦¼ Âªµ¤´¤¡´rÁ· µÁ®» °
´ª ¸Ê ª´ µ¦´ µ¦ªµ¤¦¼ o °µ´ °»  ¤«¹  ¬µ ¡ªn µ °r ¦³°´ª ¸Ê ª´ ´ µ¦ªµ¤¦¼ o °
µ´°»¤«¹¬µ ¦³°oª¥ ŝ °r¦³° ÅoÂn ř ¦³ªµ¦´µ¦ªµ¤¦¼ o Ś µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o
ś ¤¦¦³ Ŝ ÁÃÃ¨¥¸Â¨³ ŝ Ã¦¦oµ°rµ¦
¸ÉÁÈ Án¸Ê Á¡¦µ³Äµ¦¦· ®µ¦Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µÄ®o¦³¨ÎµÁ¦È 
Â¨³¤¸¦³· · ¨´Ê ¥n°¤ Ê ¹°¥¼n ´ ¼o ¦· ®µ¦ÁÈ Îµ´ ¼o ¦· ®µ¦³o°¤¸£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨
¹É o°¤¸Ê ´ ªµ¤¦¼ o ªµ¤µ¤µ¦ ¤¸ª·´¥´«rªoµÅ¨¤¸µ¦ªµÂ¨¥»r¸É°¨o°´Ã¥µ¥
°®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¡´µ°r¦°¥nµn°ÁºÉ° ³Á¸¥ª´¼o ¦· ®µ¦Á°È°o ¦oµ
ª´¦¦¤°rµ¦¸É ¤¸µ¦n Á¦· ¤¦³ªµ¦¦· ®µ¦´µ¦¸É¸ ¤¸µ¦¡´µ¦³µ¦¦· ®µ¦µ
»¨ ¡´µ»¨µ¦Ä®o¤¸ªµ¤¦¼ o ´¬³ Â¨³ ÁÈ ¤º°°µ¸¡ n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Â¨³¡´µ Á¡ºÉ°¡´µ
ª·µ¸ ¡ ´Á¦· ¤¦oµ ª´Îµ¨´Ä ¥¥n°Á· ¼ Á¸ ¥¦· ¤¸»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤ ¦¦¥µ¦¦ Â¨³
¤µ¦µª·µ¸¡ Â¨³n Á¦· ¤Ä®o¤¸µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« Â¨³µ¦ºÉ °µ¦Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦ Â¨³
ÄoÄµ¦ªµÂÂ¨³´· ÄÄ®o¤¸¦³· · £µ¡ ¹É n ¨n°µ¦¦· ®µ¦´µ¦¸É¸ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´
µ¦«¹  ¬µ¤¸ »  £µ¡ ¦¦¨»  µ¤Áo µ®¤µ¥ Ã¥n  Á¦· ¤ »  £µn ª Åo¤¸ µ¦´ »  Äµ¦´
µ¦«¹¬µÄÁ ¡ºÊµ¦«¹¬µ¸É¤¸»£µ¡Â¨³¤¸¦³· ·¨
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2.2 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Åo¦´°·· ¡¨µ°o°¤µ £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ Ã¥n nµ
µ¦ªµÂ¨¥»r Â¨³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¹É °¨o°´Âª· °´ª·¥´ Â¨³´ª·µµ¦
®¨µ¥nµ ¹É Åo¨nµª¹ªµ¤´¤¡´r °£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ´ µ¦ªµÂ¨¥»r °· ··
¤µ Á¸ ¥ ° ¡ªn µ £µª³¼o Îµ °¼o ¦· ® µ¦Á ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µÄ«ª¦¦¬®oµ ¦³°oª ¥
»¨´¬³n ª´ªoµªµ¤nµÁºÉ°º°¤¸ ŝ ¦³µ¦ ÅoÂn ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³ªµÂ,
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦oµª·´¥´«r¦nª¤, ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦, ªµ¤µ¤µ¦
Äµ¦Á¦· ¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´Ä, ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·µ¤µÂ¨³¦³Á¤·¨ °¨o°´ ¤
¡¦ Á¤º ° Âo  ¡ªnµ ¼o Îµ µ¦Á¨¸É ¥Â¨ °¼o ¦· ®µ¦µ«¹  ¬µ´µ¦¦· ®µ¦Á· ¨¥»rÄ 
µ«¹  ¬µ¤¸  ªµ¤´ ¤ ¡´ r ´ °¨o° ´ µª·  ´¥ ° ª´ ´¥ ´¥ ¡ªn µ £µª³¼o Îµ µ¦
Á¨¸É¥Â¨oµµ¦¤¸°·· ¡¨n°°»¤µ¦rn¨n°¦· ®µ¦oµµ¦ªµÂ µ¦´¦³µ¦´ºÊ °
´oµÂ¨³oµµ¦¦· ®µ¦µµ¦Á·Â¨³ª»¤¦³¤µ °¨o°´µª·¥´ ° ¤ª·¨ ¼
¦´¡¥r ¡ªnµ »¨´¬³ °¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ¸É¤¸¦³· ·£µ¡ ¦³°oª¥ řş »¨´¬³ÅoÂn
ř »¨´¬³µµ¥ Ś »¨´¬³µ»¨·£µ¡ ś »¨´¬³µ´¤ Ŝ »¨´¬³n ª»¨
ŝ »¨´¬³oµªµ¤¦¼ o Ş »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·´ ·µ ş »¨´¬³oµª·µ¸¡
Š »¨´¬³µÂ¦¼Ä š »¨´¬³µ´¬³ řŘ »¨´¬³oµµ¦¦· ®µ¦ řř »¨´¬³oµ
»¦¦¤¦· ¥¦¦¤ řŚ »¨´¬³oµ£µª³¼o µÎ řś »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦¸É³Îµµ¦n ª¤´
¼°o ºÉ řŜ »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ªµÂµ¦Îµµ řŝ »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦Îµµ¦n ª¤´»¤ řŞ »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ³¼o µÎ oµ«µµ ª´¦¦¤Â¨³
¦· ¥¦¦¤ Â¨³ řş »¨´¬³oµ´«· °¨o°´¦´¦¦r Ã¤¥µÅo «¹¬µ¦³· ·¨ °
°rµ¦µ¤¦°Âª· °ªµ¤ÁÈ Á¨·«oµ¡§·¦¦¤µ¦¦· µ¦» £µ¡ÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´
Á µ¦µµ¦» Ş ¡ªnµ £µª³¼o µÎ µ¦ªµÂ¨¥»r µ¦Ä®oªµ¤Îµ´´¼o n ª¥ °o ¤¼¨ nµªµ¦
µ¦Á« µ¦Ä®oªµ¤Îµ´´¸¤µ µ¦¦· ®µ¦¦³ªµ¦¨·¤¸ªµ¤´¤¡´r´ ¸ÉÁÈ Án¸Ê
Á¡¦µ³Îµ ´ µÁ ¡ºÊ  ¸É  µ¦«¹  ¬µ ³¦· ® µ¦µÄ®o¤¸ ¦³·  · ¨ÅoÊ ´ Ê ¹  °¥¼n´ ¼°o µÎ ª¥µ¦
Îµ ´µÁ ¡ºÊ ¸É µ¦«¹ ¬µÁÈ Îµ´ o°¤¸ µ¦ªµÂ¨¥»r¸É°¨o°´¡´ ·  Â¨³¤¸
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Áo µ®¤µ¥¸É°¦´´Ã¥µ¥ °o´´ Â¨³¦³¦ª«¹¬µ· µ¦ ³Á¸¥ª´Äµ¦ÎµÂ¨
¥»rÅÄoÄ®oÁ·ÁÈ ¦¼ ¦¦¤ ÁÈ Åµ¤ª´»¦³r°o ÄoÁÃÃ¨¥¸ Ä®¤nÇ ¤µÄoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄ
µ¦n Á¦· ¤´»µ¦Îµµ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÂ¨³µ«¹¬µ Â¨³o°¤¸ µ¦¡´µ¦¼ Â¨³
»¨µ¦µµ¦«¹¬µ °Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ °¥nµn°ÁºÉ°
2.3 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Åo¦´°·· ¡¨µ°o°¤µ£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ Ã¥n nµ
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °¨o°´ Á¢¨r (Felps ¼o ¦· ®µ¦o°Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤ÄÁ¦ºÉ °ªµ¤¦¼ o
¡ºÊµ °µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸°¤¡·ªÁ°¦r Îµ®¦´¸ «. ŚŘŘŘ ¸ÉµÎ ¨´³¤µ¹ °¨o°´ «·¦·ª¦¦
¡¼¨¤´· ¡ªnµ ¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ °¼o ¦· ®µ¦n ¨n°µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«µ¦«¹¬µÄ
µ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ °¨o°´ »Á®¨º° Á¤Ã¥¤ ¡ªnµ ¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ¤¸ªµ¤o°µ¦
¡´µ´¬³µ¦¦· ®µ¦ ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³µÁ·ÅoÂn µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸Ä®¤n ®¦º °¦³
°o ¤¼¨µ¦Á« ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³ªµ¤·¦ª¥° ÅoÂn ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª·Á¦µ³®rµ
Á«¦¬· ´¤ Â¨³µ¦Á¤º° Â¨³ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³µ¤»¬¥r ÅoÂn µ¦Äo¨µ¦¦³Á¤·
Äµ¦¦´¦» Â¨³¦· ®µ¦µ °¨o°´ ¦³¦ªÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ °µ¦ ¡ªnµ
´´¥µ¦¦· ®µ¦oµ£µª³¼o µÎ oµ¦³¤µ oµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« oµµ¦¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨
oµ¦¦¥µµ«°rµ¦

¤¸ªµ¤´¤¡´r´ µª´»£µ¡ °o ¤¼¨Â¨³µ¦Á« n ª´ ´¥

oµ»¨¤¸ªµ¤´¤¡´r´ µªn° µo ÎÉµ´» £µ¡ °o ¤¼¨Â¨³µ¦Á« °¨o°´
°ª´µ °¦´³ ¡ªnµ »¨´¬³ °¼o ¦· ®µ¦Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¸É¡¹¦³r¤¸ Ş oµ ´¸Ê ř oµ
µ¦ÁÈ ¼o µÎ µ¤µ¦¦o µªµ¤¦n ª¤¤º°Â¨³¦³µ´¤¡´r´ ¼Äo o´ ´´µÁ¡ºÉ°·´ ·µÄ®o
¦¦¨»Áo µ®¤µ¥ Ś oµ»¨·£µ¡¤¸ªµ¤¦· Á¦·É ¤¦oµ¦¦rÄµ¦Âo´®µ¸ÉÁ¸É ¥ª´µÄ®oµ¸É ś
oµ»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤ ¦³¡§·Ä®oÁÈ ´ª°¥nµ¸É¸Ân ¼Äo o´ ´´µ Ŝ oµªµ¤µ¤µ¦
´¬³ ¤¸ªµ¤¦¼ o Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Âo´®µÄµ¦·´ ·µÄ®oµ¸É¦· ®µ¦ÁÈ °¥nµ¸ Â¨³ÁÈ ´
¦· ® µ¦Â¨³´ ´ µ¦¸É  µ¤µ¦¦· ® µ¦µÅo° ¥n µ ¤¸  ¦³·  · £ µ¡ ŝ oµ µ¦«¹  ¬µ ¤¸  ªµ¤¦¼ o
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´°r¦µ¦¦· ®µ¦¨°¡´µµÂ¨³ Ş oµªµ¤¦¼ o¹Â¨³¦¼ o¦° ¤¸ªµ¤
¦°¦¼ o ´ ¤´¥n°Á®»µ¦r nµªµ¦ Â¨³ÁÃÃ¨¥¸¤´¥Ä®¤n °¨o°´ » ¦«´·Í µÁ± ¡ªnµ
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»  ¨´ ¬³ °¼ o ¦· ® µ¦µ«¹  ¬µ¤º ° °µ¸ ¡ ÅoÂ n ř »  ¨´ ¬³¡ºÊ  µ ¹É Ân  °°ÁÈ  Ś
»¨´¬³ º° ªµ¤¦¼ o ªµ¤µ¤µ¦oµµ¦Á« Â¨³ªµ¤¦¼ o µª·µ¸ ¡ Ś »¨´¬³Á¡µ³
ªµ¤µ¤µ¦Â¨³´¬³Á¡µ³´ª º° £µª³¼o µÎ ªµ¤¦¼ oÁnµ´µµ¦r ´¬³µ´¤ ´¬³µ¦
ª·Á¦µ³®r ´®µµ¦ª» ¤°µ¦¤r ¡§· ¦¦¤¨oµÁ¸É ¥ µ¦ÁÈ ¼¤o ¸ »¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤Â¨³µ¦¤¸
ª·¥´ ´«r ś »¨´¬³Á·¼¦µµ¦ º° ªµ¤·¦· Á¦·É ¤¦oµ¦¦r ªµ¤¦¼ o¹Åªn°»¨°ºÉÂ¨³ªµ¤
Ä n ¦¼ o °¨o°´µª·¥´ ° ¦´¦¦r Ã¤¥µ «¹¬µ¦³· ·¨ °°rµ¦µ¤¦°Âª· °
ªµ¤ÁÈ Á¨·«oµ¡§·¦¦¤µ¦¦· µ¦» £µ¡ÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´ Á µ¦µµ¦» Ş ¡ªnµ
£µª³¼o Îµ µ¦ªµÂ¨¥»  r µ¦Ä®o  ªµ¤Îµ ´ ´ ¼o n ª¥ o° ¤¼ ¨ n µ ªµ¦µ¦Á« µ¦Ä®o
ªµ¤Îµ´´¸¤µ µ¦¦· ®µ¦¦³ªµ¦¨· ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¨o°´ » £µª¸ ¡¦» 
·  µ ¡ªnµ °r ¦³°£µª³¼o Îµ °¼o ¦· ® µ¦ª·  ¥µ¨´¥ ¡¥µµ¨ ´ ´ ¦³¦ªµµ¦»
¦³°oª¥ ş °r¦³° ř ¼o µÎ ª·´¥´«r Ś ¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ś ¼o µÎ µª·µ¸¡ Ŝ ¼o µÎ
¦· ¥¦¦¤ ŝ ¼o µÎ ¦oµÂ¦´µ¨Ä Ş ¼o µÎ Îµ¹ ¹ªµ¤ÁÈ ´ Á»¨ ş ¼o µÎ oµÁÃÃ¨¥¸
°¨o°´µª·¥´ ° ¡·´ ¬r °¼n¦´¡¥r «¹¬µ»¨´¬³¸É¡¹¦³r °¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ
µ¤ªµ¤·  Á®È  °¦¼ Â¨³¼o ¦· ® µ¦µ«¹  ¬µ ¡ªnµ »  ¨´ ¬³¸É ¡¹  ¦³r °¼o ¦· ® µ¦
µ«¹  ¬µ ¡ªnµ oµ »  ¦¦¤ Â¨³oµ ¤» ¬ ¥r´¤ ¡´ r °¥¼nÄ ¦³´ ¤µ¸É »  n ª oµ ªµ¤¦¼ o
ªµ¤µ¤µ¦µµ¦¦· ®µ¦ oµ»¨·£µ¡ oµµ¦ÁÈ ¼o µÎ Â¨³oµÁÃÃ¨¥¸°¥¼nÄ¦³´¤µ
°¨o°´ · ¦ª¦¦ Á¨¡µ· ¥r Â¨³§¡µ Â´¥ ¦ ¡ªnµ °r¦³°¸É n¨n °µ¦
¦³¥»  r Ä o Á ÃÃ¨¥¸ Á ¡ºÉ ° µ¦¦· ®µ¦ °¼ o ¦· ®µ¦Ã¦Á¦¸ ¥Á° ¦³´  °µ¸ ª «¹  ¬µ £µ
³ª´°°Á¸¥Á®º°° ¡ªnµ ř µ¦¦· ®µ¦ °¼o ¦· ®µ¦¤¸µ¦¦³¥»rÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
Á¡ºÉ ° µ¦¦· ® µ¦Ã¥¦ª¤°¥¼nÄ ¦³´ ¤µ Ś °r ¦³°¸É n  ¨n ° µ¦¦³¥» rÄ oÁ ÃÃ¨¥¸
µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦ ÅoÂn ´«·n°µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« µ¦¦´¦¼ o¹¦³Ã¥r ªµ¤
Á µo ´Åo Â¨³µ¦¦´ ¦¼ o¹ªµ¤nµ¥ °¨o°´ ¼ «¦¸ ¡¦¤´¦r ¡ªnµ ¼o ¦· ®µ¦µ¦«¹¬µÄ®
ª·¥µÁ «¦¸ ¦· ¦r ¤¸ªµ¤o°µ¦Äo °o ¤¼¨µ¦Á« oµ´Á¦¸ ¥ oµµ¦´µ¦Á¦¸ ¥µ¦°
oµ»¨µ¦oµ¦³¤µ Â¨³oµ°µµ¦µ¸É°¥¼Än ¦³´¤µ °¨o°´ o°µ · ´ r
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¡ªnµ ´ ´¥Äµ¦Äoµ¦Á« º° Á·µµ¦Á«ªµ¤¡¦o°¤ °µ¦Á« ªµ¤µ¤µ¦
Äµ¦ª··´¥µ¦Á« ¤¸ªµ¤´¤¡´rn°µ¦Äoµ¦Á«Â¨³¡ªnµ¼o ¦· ®µ¦Äoµ¦Á«n ª
Ä®nÁ¡ºÉ°µ¦´· ÄÄµª·µµ¦°¨o°´ ´°¦ «¦¸ »· ¨»¥ ¡ªnµ ¼o ¦· ®µ¦Ã¦Á¦¸ ¥¦¤
µ¤´«¹¬µ ¤¸µ¦¦´¦¼ oµo ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«µµ¦·´ ·µ ÅoÂn ÎµÅ¦³¥»rÄo µ¦Á µo ¦´
µ¦°¦¤Â¨³µ¦«¹¬µ®µªµ¤¦¼ o °¥¼Än ¦³´¸¤µ ¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦µ ¦· µ¦°¥¼Än ¦³´µ
¨µ Â¨³¼o ¦· ®µ¦o°Ä®oµ¦´» Äoµµ¦ªµÂµ¦ÎµÂ °o ¤¼¨Â¨³µ¦ÎµÁ° °o ¤¼¨
Á¡·É¤ Ê ¹ ¤¸µ¦´¦¦¦³¤µÄµ¦¡´µ°¥nµn°ÁºÉ° ¦ª¤´Êµ¦´®µ°¢rÂª¦r¸ÉÁ®¤µ³¤´
µ £µª³¼o µÎ Äµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«ÅÄoÄµ¦¦· ®µ¦µ ¡ªnµ µ¦¦´¦¼ oµo ÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á« °¼o ¦· ®µ¦µ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨¡§·¦¦¤ °¼o ¦· ®µ¦Äµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
ÅÄo¦· ®µ¦µÅo¤µªnµ °··¡¨ °£µª³¼o µÎ
2.4

°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o Åo¦´°·· ¡¨µ°o°¤µ µ¦ªµÂ¨¥»r

Â¨³nµ

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¹É °¨o°´Âª· °´ª·¥´ Â¨³´ª·µµ¦®¨µ¥nµ ¹É Åo¨nµª¹
ªµ¤´¤¡´r °´»µ¦¤¸nª¦n ª¤ ´ µ¦ªµÂ¨¥»r °· ¤¼ (Moo Åo«¹¬µ´Á¦µ³®r
µ¦ªµÂÂ¨³µ¦¡´µ°r¦Á¡ºÉ°Á°¥»r«µ¦r ¡ªnµ µ¤µ¦¤µ¥»r«µ¦r µ¦
ªµÂ´µ¦¡´µ°r¦ Á¡ºÉ°¦oµ¥»r«µ¦rµ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµo°¥ Ś ª·¸ Ã¥¥¹¨¥»rµ¦
Á¨¸É¥Â¨ Áo Ã¦¦oµÂ¨³¦³ªµ¦Äµ¦´»ªµ¤¦n ª¤¤º° ªµ¤nª¥Á®¨º°¹É´Â¨³
´ °¨o°´ Á ª·ÃÂ¨³ µ¦° Á ('e ViVo and Sharon Beth ¡ªnµ µ¦´· Ä °
¼o ¦· ®µ¦´ÊÅo¦´°· · ¡¨¤µµµ¦ªµÂ ¨¥»rÂ¨³µ¦´ÎµÂÂ¨³µ¦´ÎµÂo°Ä®o
¤µ·  °µ´´Ê¤¸ nª¦n ª¤Äµ¦ªµÂ¨¥»r °µ´ °¨o°´ ¢°¦µ°¢¢r
(Fonaroff ÅoÁ°¦³ªµ¦¤¸nª¦n ª¤ ¦³°oª¥ µ¦ªµÂ ¹É¦ª¤¹µ¦´· Ä Äµ¦
Îµ®Áo µ®¤µ¥ ¨ª·¸¦´¡¥µ¦¸É°o Äo¨° 1.µ¦·µ¤¦³Á¤·¨ 2.µ¦ÎµÁ·µ 3.µ¦Äo
¦· µ¦µÃ¦µ¦ 4,µ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Åo¦´¦³Ã¥r °¨o°´ µ¢r ('aft

¨nµªªnµ

°r µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼ o Ê ´ ÁÈ °r µ¦°°ÂÁ¡ºÉ ° µ¦Á¦¸ ¥ ¦¼ o n ° ÁºÉ °  Ã¥¡·  µ¦µµ°r ¦³°
Ã¦¦oµ (structure µ¦¤°°Îµµ (empowerment µ¦¦oµÁ¦º ° nµ¥ (network ¨¥»r (strategy
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Â¨³ª´¦¦¤¸É¦´´ª (adaptive culture °¨o°´ »Á¨°¦r ¢ ('usseldorp Åo¦ª¦ª¤
Âª·Äµ¦ÎµÂ¦³Á£ °µ¦¤¸nª¦n ª¤ (typer of participation Åªo š ¦³µ¦º° ř µ¦
ÎµÂµ¤¦³´ªµ¤Ä (degree of voluntariness Ś ª·¸µ¦¤¸nª¦n ª¤ (way of involvement 3
ªµ¤Á ¤o °µ¦¤¸nª¦n ª¤ (intensities of activities Ŝ ªµ¤¸É °µ¦¤¸nª¦n ª¤ (frequency of
activities ŝ ¦³´ °¦³· · ¨ (degree of

effectiveness Ş ¡·´¥ °·¦¦¤ (range of

activities ş ¦³´ °°r¦ (organizational level 8 ¼Áo µo ¦n ª¤ (participate Â¨³ š ¨´¬³ °µ¦
ªµÂ (style of planning °¨o°´ ·¦»r Á ¤È ° ¡ªnµ µ¦ªµÂÂ¨³µ¦ª·Á¦µ³®r£µ¡
¦·  °Ã¦Á¦¸ ¥ o°¦³°oª¥¼¤o ¸nªÁ¸É¥ª °o ¤¸nª¦n ª¤Äµ¦ªµÂÂ¨³¡·µ¦µ Â¨³¤¸µ¦
Îµ´·µ¤¦³Á¤·¨Äµ¦·´ ·µ °¨o°´ Á¦¸ µ¤¦³Å¡ ¡ªnµ £µ¡µ¦¤¸nª¦n ª¤
Äµ¦ªµÂ¨¥» r  µ«¹  ¬µ ° oµ ¦µµ¦¦¼ Â ¨³³¦¦¤µ¦µ«¹  ¬µ Ê ´ ¡ºÊ  µ
¦³°oª¥ oµµ¦«¹¬µ£µ¡ °µ«¹¬µ oµµ¦Îµ®·«µ °µ«¹¬µ oµµ¦
Îµ ®¨¥» r °µ«¹  ¬µ Â¨³oµ µ¦Îµ ®´ª ¸Ê ª´ ¨¨´¡ r Â ¨³¨¨·  ®¨´ µ¤¨Îµ ´
°¨o°´¼µ· ¡nª¤·¦r Åoª·Á¦µ³®r´´¥¸ÉnÁ¦· ¤Â¨³´ ´¥¸ÉÁÈ °»¦¦n°µ¦¤¸nª
¦n ª¤ ¡ªnµ »¨µ¦Äµ«¹¬µo°¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦Â¨³µ¦´· Ä Ã¥Á¡µ³¤¸nª¦n ª¤
Äµ¦ªµÂµ¦ÎµÁ· µª·µµ¦ oµ¨¥»r °¨o°´ °rµ¦°µ¤´¥Ã¨ (World Health
Organization n.d. ÅoÁ°¦¼ Â °µ¦¤¸nª¦n ª¤¸Éº°ªnµÁÈ ¦¼ Â¸ÉÂo¦· ®¦º °¤¼¦rÊ ´
³o°¦³°oª¥¦³ªµ¦ 4 Ê ´ ° º° 1.µ¦ªµÂ (planning ¦³µo°¤¸nª¦n ª¤
Äµ¦ª·Á¦µ³®r´®µ ´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ ´ÊÁo µ®¤µ¥ Îµ®µ¦Äo¦´¡¥µ¦ Îµ®ª·¸·µ¤
¦³Á¤·  ¨ Â¨³¦³µ¦Î µ ´ º ° µ¦´ ·  Äoª ¥ 2.µ¦Îµ Á·  ·  ¦¦¤ (implementation
¦³µo°¤¸ nª¦n ª¤Äµ¦´µ¦Â¨³µ¦¦· ®µ¦µ¦Äo¦´ ¡¥µ¦ ¤¸ ªµ¤¦´ ·°Äµ¦
´ ¦¦ª» ¤ µµ¦Á·  Â¨³µ¦¦·  µ¦ 3.µ¦Äo ¦³Ã¥r (utilization

¦³µo° ¤¸

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ°µ·¦¦¤¤µÄoÄ®oÁ·¦³Ã¥r ¹É ÁÈ µ¦Á¡·É¤µ¦¡¹ÉÁ°Â¨³ª»¤
µ´¤ 5.µ¦Åo¦´¦³Ã¥r (obtaingin benefits ¦³µo°Åo¦´µ¦Ânµ¥ ¨¦³Ã¥r
µ»¤Ä¡ºÊµ¸ÉÁnµ´ ¹É °µ³ÁÈ ¨¦³Ã¥rnª´ª ´¤®¦º °ª´»ÈÅo °¨o°´
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Å¡¦´r Á³¦· ¦r Åo¨nµª¹¨´¬³µ¦¤¸nª¦n ª¤ °¦³µ¦³°Åoª¥¦n ª¤µµ¦«¹¬µ
oªoµ´®µ Â¨³µÁ®» °´®µ¸ÉÁ· Ê ¹Ä»¤¦ª¤¨°ªµ¤o°µ¦ °»¤ ¦n ª¤·®µ
Â¨³¦oµ¦¼ ÂÂ¨³ª·¸µ¦¡´µ Á¡ºÉ°ÂoÅ ´ ®µÂ¨³¨´ ®µ °»¤ ®¦º °Á¡ºÉ°¦oµ¦¦r·É
Ä®¤n¸ÉÁÈ ¦³Ã¥rn°»¤ ®¦º °°ªµ¤o°µ¦ °»¤ ¦n ª¤ªµÃ¥µ¥®¦º °Âµ ®¦º °
Ã¦µ¦ ®¦º °·¦¦¤Á¡ºÉ° ´Â¨³ÂoÅ ´ ®µÂ¨³°ªµ¤o°µ¦ °»¤ ¦n ª¤´· ÄÄ
µ¦Äo¦´¡¥µ¦µ´ Ä®oÁÈ ¦³Ã¥rn°n ª¦n ª¤ ¦n ª¤´®¦º °¦´¦» ¦³µ¦¦· ®µ¦µ¦¡´µ
Ä®o¤¸¦³· ·£µ¡ Â¨³¦³Á¤·¨¦n ª¤¨»Ä·¦¦¤Ã¦µ¦ °»¤ µ¤ ¸ªµ¤µ¤µ¦ °
Á°Â¨³ °®nª¥µ ¦n ª¤·´ ·µ¤Ã¥µ¥ Âµ Ã¦µ¦ Â¨³·¦¦¤Ä®o¦¦¨»µ¤
Áo µ®¤µ¥¸ÉªµÅªo ¦n ª¤ª»¤ ·µ¤ ¦³Á¤·¨ Â¨³¦n ª¤Îµ¦» ¦´¬µÃ¦µ¦Â¨³·¦¦¤¸ÉÅoµÎ Åªo
´Ê Ã¥Á°Â¨³¦´ µ¨Ä®oÄ o¦³Ã¥rÅo¨°Å°¨o°´ °»¥´ Áº° Åo«¹ ¬µÂª
µµ¦¡´µµ¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦µ«¹¬µ °³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ °
¨»n¤Ã¦Á¦¸ ¥µµ£·Á¬ª·¥µ¨´¥ ¡ªnµ (1 oµª·µµ¦ n Á¦· ¤Ä®o³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ¤¸
n ª¦n ª¤Äµ¦¡´µµª·µµ¦ µ¦´µ¦Á¦¸ ¥µ¦° Â¨³¡´µÂ®¨nÁ¦¸ ¥¦¼ oÄ»¤ (2 oµ
¦³¤µ n  Á¦· ¤ Ä®o ¤¸  ³¦¦¤µ¦´ ®µ¦³¤µÁ¡ºÉ ° ¡´ µÃ¦Á¦¸ ¥ ªµÂµ¦Äo
¦³¤µÂ¨³·µ¤¦³Á¤·¨µ¦Äonµ¥¦³¤µ °Ã¦Á¦¸ ¥ (3 oµ»¨µ¦n Á¦· ¤Ä®o
³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼ oªµ¤Á µo ÄÁ¸É¥ª´µ®oµ¸Éµo »¨µ¦Â¨³µ¦¦³Á¤·¨
µ¦·´ ·µ °»¨µ¦ÄÃ¦Á¦¸ ¥ Â¨³ (4 oµ¦· ®µ¦´ªÉ Å n Á¦· ¤Ä®o³¦¦¤µ¦
µ«¹¬µ¤¸µÄµ¦ªµÂµ¦¡´µÃ¦Á¦¸ ¥ µ¦¦oµªµ¤´¤¡´r°´ ¸ Â¨³µ¦¦n ª¤¤º°
¦³µµ´»¤Á¡ºÉ°Âo´®µ¦n ª¤´ °¨o°´ » ¤µ µ¤Á¡¦Á¦·  Åo«¹¬µµ¦¤¸nª¦n ª¤
Äµ¦´µ¦«¹¬µ °³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ ´´Á«µ¨ ¦¤ ¡ªnµ Âª
µµ¦n Á¦· ¤µ¦¤¸nª¦n ª¤ ÅoÂn ª¦¤¸nª¦n ª¤Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥ ´ÎµÂ¡´µµ¦«¹¬µ
»oµ¤µ Ê ¹ °¨o°´ ¦´¦¦r Ã¤¥µ «¹¬µ¦³· · ¨ °°rµ¦µ¤¦°Âª· °
ªµ¤ÁÈ Á¨·«oµ¡§·¦¦¤µ¦¦· µ¦» £µ¡ÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´ Á µ¦µµ¦» Ş ¡ªnµ
£µª³¼ o Îµ µ¦ªµÂ¨¥»  r µ¦Ä®o  ªµ¤Îµ ´ ´ ¼ o n ª¥ o° ¤¼ ¨ n µ ªµ¦µ¦Á« µ¦Ä®o
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ªµ¤Îµ´´¸¤µ µ¦¦· ®µ¦¦³ªµ¦¨· ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¨o°´ ª¸ª¦¦ °·µ
Åo«¹¬µµ¦¡´µ¦¼ Â¸É¤¸¦³· · £µ¡ °µ¦Îµ¨¥»rÅ·´ ·Äµ´°»¤«¹¬µ °¦´
¡ªn µ µ¦Îµ ¨¥» r Å ·  ´· Ä µ´ °»  ¤«¹  ¬µ °¦´  ¦³°oª ¥ Š °r ¦³° º ° ř
ªµ¤µ¤µ¦ °°rµ¦ Ś µ¦´µ¦ªµ¤ ´ Â¥o ś µ¦¦· ®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ Ŝ µ¦¤°®¤µ¥
¨¥» r Ä ®o¼¦o ´  · ° ŝ µ¦´ Îµ Â·  ´·  µ¦¦µ¥¸ Ş ª´ ¦¦¤°r µ¦ ş µ¦Îµ ®
ª´»¦³r¦³¥³´Ê Â¨³ Š Â¦¼Ä
2.5 °r¦³°µ¦ªµÂ¨¥»rÅo¦´°··¡¨Ã¥¦µ£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¹É 
°¨o° ´ Âª·  °´ ª· ´¥ Â¨³´ ª·  µµ¦®¨µ¥n µ  ¹É  Åo ¨n µ ª¹  ªµ¤´¤ ¡´ r °µ¦
ªµÂ¨¥»r´ £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ °· ··¤µ Á¸¥° ¡ªnµ £µª³¼o µÎ °¼o ¦· ®µ¦Á 
¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µÄ«ª¦¦¬®oµ ¦³°oª¥ »¨´¬³n ª´ªoµªµ¤n µÁºÉ °º°¤¸ ŝ ¦³µ¦
ÅoÂ n ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª· Á ¦µ³®r Â ¨³ªµÂ,
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦,

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦o µ ª· ´¥ ´« r ¦n ª ¤

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á¦· ¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´Ä,

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦· µ¤µÂ¨³¦³Á¤· ¨ °¨o°´ ¤¡¦ Á¤º °Âo  ¡ªnµ ¼o Îµµ¦
Á¨¸É ¥Â¨ °¼o ¦· ®µ¦µ«¹ ¬µ´µ¦¦· ®µ¦Á· ¨¥»rÄµ«¹ ¬µ¤¸ ªµ¤´¤¡´ r´
°¨o° ´ µª· ´¥ ° ª´ ´¥ ´¥ ¡ªnµ £µª³¼o Îµ µ¦Á¨¸É ¥ Â¨oµ µ¦¤¸ °· · ¡ ¨n °
°»¤µ¦r n¨n°¦· ®µ¦oµµ¦ªµÂ µ¦´¦³µ¦´ºÊ °´oµÂ¨³oµµ¦¦· ®µ¦µ
µ¦Á·Â¨³ª»¤¦³¤µ °¨o°´µª·¥´ ° ¤ª·¨ ¼ ¦´¡¥r ¡ªnµ »¨´¬³ °
¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ¸É¤¸¦³· · £µ¡ ¦³°oª¥ řş »¨´¬³ÅoÂn ř »¨´¬³µµ¥ Ś
»¨´¬³µ»¨·£µ¡ ś »¨´¬³µ´¤ Ŝ »¨´¬³n ª»¨ ŝ »¨´¬³oµªµ¤¦¼ o
Ş »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·´ ·µ ş »¨´¬³oµª·µ¸¡ Š »¨´¬³µÂ¦¼Ä
š »¨´¬³µ´¬³ řŘ »¨´¬³oµµ¦¦· ®µ¦ řř »¨´¬³oµ»¦¦¤¦· ¥¦¦¤ řŚ
»¨´¬³oµ£µª³¼o µÎ řś »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦¸É³Îµµ¦n ª¤´¼°o ºÉ řŜ »¨´¬³
oµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ªµÂµ¦Îµµ řŝ »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ¦n ª¤´
»¤ řŞ »¨´¬³oµªµ¤µ¤µ¦Äµ³¼o µÎ oµ«µµ ª´¦¦¤Â¨³¦· ¥¦¦¤ Â¨³ řş
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»¨´¬³oµ´«· °¨o°´¦´¦¦r Ã¤¥µÅo «¹¬µ¦³· · ¨ °°rµ¦µ¤¦°
Âª· °ªµ¤ÁÈ Á¨·«oµ¡§·¦¦¤µ¦¦· µ¦» £µ¡ÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´ Á µ¦µµ¦» Ş
¡ªnµ £µª³¼o µÎ µ¦ªµÂ¨¥»r µ¦Ä®oªµ¤Îµ´´¼o n ª¥ °o ¤¼¨ nµªµ¦µ¦Á« µ¦Ä®o
ªµ¤Îµ´´¸¤µ µ¦¦· ®µ¦¦³ªµ¦¨· ¤¸ªµ¤´¤¡´r´
°r¦³°ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Åo¦´°·· ¡¨Ã¥¦µ£µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¹ 
°¨o°´Âª· °´ª·¥´ Â¨³´ª·µµ¦®¨µ¥nµ ¹ÉÅo¨nµª¹ ªµ¤´¤¡´r °£µª³¼o µÎ
µ¦Á¨¸É¥Â¨ ´ ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °¨o°´ Á¢¨r (Felps ¼o ¦· ®µ¦o°Á¦¸ ¥¤ªµ¤
¡¦o°¤ÄÁ¦ºÉ °ªµ¤¦¼ o¡Êºµ °µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸°¤¡·ªÁ°¦r Îµ®¦´¸ «. ŚŘŘŘ ¸ÉµÎ ¨´³¤µ¹
°¨o° ´ «· ¦· ª ¦¦ ¡¼ ¨ ¤´· ¡ªn µ ¡§·  ¦¦¤µ¦¦· ® µ¦ °¼o ¦· ® µ¦n  ¨n ° µ¦Äo
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«µ¦«¹¬µÄµ«¹¬µ Ê ´ ¡ºÊµ °¨o°´ »Á®¨º° Á¤Ã¥¤ ¡ªnµ
¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ¤¸ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³µ¦¦· ®µ¦ ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³µÁ· 
ÅoÂn µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸Ä®¤n ®¦º °¦³ °o ¤¼¨µ¦Á« ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³ªµ¤·¦ª¥°
ÅoÂn ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª·Á¦µ³®rµ Á«¦¬· ´¤ Â¨³µ¦Á¤º° Â¨³ªµ¤o°µ¦¡´µ´¬³
µ¤» ¬¥r ÅoÂn µ¦Äo¨µ¦¦³Á¤· Äµ¦¦´ ¦» Â¨³¦· ®µ¦µ °¨o°´ ¦³¦ª
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ °µ¦ ¡ªnµ ´ ´¥µ¦¦· ®µ¦oµ£µª³¼o µÎ oµ¦³¤µ oµ
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« oµµ¦¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨ oµ¦¦¥µµ«°rµ¦ ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ µª
´» £µ¡ °o ¤¼¨Â¨³µ¦Á« n ª´ ´¥oµ» ¨¤¸ ªµ¤´¤¡´r´µªn° µo ÎÉµ´
»£µ¡ °o ¤¼¨Â¨³µ¦Á« °¨o°´ °ª´µ °¦´³ ¡ªnµ »¨´¬³ °¼o ¦· ®µ¦Á 
¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¸É¡¹¦³r¤¸ Ş oµ ´¸Ê ř oµµ¦ÁÈ ¼o µÎ µ¤µ¦¦oµªµ¤¦n ª¤¤º°Â¨³¦³µ
´¤¡´r´ ¼Äo o´ ´´µÁ¡ºÉ°·´ ·µÄ®o¦¦¨»Áo µ®¤µ¥ Ś oµ»¨·£µ¡¤¸ªµ¤¦· Á¦·É ¤¦oµ¦¦r
Äµ¦Âo´®µ¸ÉÁ¸É¥ª´µÄ®oµ¸É ś oµ»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤ ¦³¡§·Ä®oÁÈ ´ª°¥nµ¸É¸Ân
¼Äo o´ ´´µ Ŝ oµªµ¤µ¤µ¦´¬³ ¤¸ªµ¤¦¼ o Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Âo´®µÄµ¦·´ ·µÄ
®oµ¸É¦· ®µ¦ÁÈ °¥nµ¸ Â¨³ÁÈ ´¦· ®µ¦Â¨³´´µ¦¸Éµ¤µ¦¦· ®µ¦µÅo°¥nµ¤¸¦³· ·£µ¡
ŝ oµµ¦«¹¬µ ¤¸ªµ¤¦¼ oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´°r¦µ¦¦· ®µ¦¨°¡´µµÂ¨³ Ş oµ
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ªµ¤¦¼ o¹Â¨³¦¼ o¦° ¤¸ªµ¤¦°¦¼ o´ ¤´¥n°Á®»µ¦r nµªµ¦ Â¨³ÁÃÃ¨¥¸¤´¥Ä®¤n °¨o°´
» ¦«´·Í µÁ± ¡ªnµ »¨´¬³ °¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ¤º°°µ¸¡ÅoÂn ř »¨´¬³¡ºÊµ ¹ÉÂn
°°ÁÈ  Ś »¨´¬³ º° ªµ¤¦¼ o ªµ¤µ¤µ¦oµµ¦Á« Â¨³ªµ¤¦¼ oµª·µ¸¡ Ś »¨´¬³
Á¡µ³ªµ¤µ¤µ¦Â¨³´¬³Á¡µ³´ª º° £µª³¼o µÎ ªµ¤¦¼ oÁnµ´µµ¦r ´¬³µ´¤
´¬³µ¦ª·Á¦µ³®r´®µµ¦ª»¤°µ¦¤r ¡§·¦¦¤¨oµÁ¸É ¥ µ¦ÁÈ ¼¤o ¸»¦¦¤ ¦· ¥¦¦¤Â¨³
µ¦¤¸ª·¥´ ´«r ś »¨´¬³Á·¼¦µµ¦ º° ªµ¤·¦· Á¦·É ¤¦oµ¦¦r ªµ¤¦¼ o¹Åªn°»¨°ºÉÂ¨³
ªµ¤Ä n ¦¼ o

°¨o°´µª·¥´ ° ¦´¦¦r Ã¤¥µ «¹¬µ¦³· · ¨ °°rµ¦µ¤¦°

Âª· °ªµ¤ÁÈ Á¨·«oµ¡§·¦¦¤µ¦¦· µ¦» £µ¡ÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´ Á µ¦µµ¦» Ş
¡ªnµ £µª³¼o µÎ µ¦ªµÂ¨¥»r µ¦Ä®oªµ¤Îµ´´¼o n ª¥ °o ¤¼¨ nµªµ¦µ¦Á« µ¦Ä®o
ªµ¤Îµ´´¸¤µ µ¦¦· ®µ¦¦³ªµ¦¨· ¤¸ªµ¤´¤¡´r´ °¨o°´ » £µª¸ ¡¦» 
·  µ ¡ªnµ °r ¦³°£µª³¼o Îµ °¼o ¦· ® µ¦ª·  ¥µ¨´¥ ¡¥µµ¨ ´ ´ ¦³¦ªµµ¦»
¦³°oª¥ ş °r¦³° ř ¼o µÎ ª·´¥´«r Ś ¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ ś ¼o µÎ µª·µ¸ ¡ Ŝ ¼o µÎ
¦· ¥¦¦¤ ŝ ¼o µÎ ¦oµÂ¦´µ¨Ä Ş ¼o µÎ Îµ¹ ¹ªµ¤ÁÈ ´ Á»¨ ş ¼o µÎ oµÁÃÃ¨¥¸
°¨o°´µª·¥´ ° ¡·´ ¬r °¼n¦´¡¥r «¹¬µ»¨´¬³¸É¡¹¦³r °¼o ¦· ®µ¦µ«¹¬µ
µ¤ªµ¤·  Á®È  °¦¼ Â¨³¼o ¦· ® µ¦µ«¹  ¬µ ¡ªnµ »  ¨´ ¬³¸É ¡¹  ¦³r °¼o ¦· ® µ¦
µ«¹  ¬µ ¡ªnµ oµ »  ¦¦¤ Â¨³oµ ¤» ¬ ¥r´¤ ¡´ r °¥¼nÄ ¦³´ ¤µ¸É »  n ª oµ ªµ¤¦¼ o
ªµ¤µ¤µ¦µµ¦¦· ®µ¦ oµ»¨·£µ¡ oµµ¦ÁÈ ¼o µÎ Â¨³oµÁÃÃ¨¥¸°¥¼nÄ¦³´¤µ
°¨o°´ · ¦ª¦¦ Á¨¡µ· ¥r Â¨³§¡µ Â´¥ ¦ ¡ªnµ °r¦³°¸É n¨n °µ¦
¦³¥»  r Ä o Á ÃÃ¨¥¸ Á ¡ºÉ ° µ¦¦· ®µ¦ °¼ o ¦· ®µ¦Ã¦Á¦¸ ¥Á°¦³´  °µ¸ ª «¹  ¬µ £µ
³ª´°°Á¸¥Á®º°° ¡ªnµ ř µ¦¦· ®µ¦ °¼o ¦· ®µ¦¤¸µ¦¦³¥»rÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
Á¡ºÉ ° µ¦¦· ® µ¦Ã¥¦ª¤°¥¼nÄ ¦³´ ¤µ Ś °r ¦³°¸É n  ¨n ° µ¦¦³¥» rÄ oÁ ÃÃ¨¥¸
µ¦Á«Á¡ºÉ°µ¦¦· ®µ¦ ÅoÂn ´«·n°µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« µ¦¦´¦¼ o¹¦³Ã¥r ªµ¤
Á µo ´ Åo Â¨³µ¦¦´ ¦¼ o ¹  ªµ¤n µ ¥ °¨o° ´ ¼ «¦¸ ¡¦¤´ ¦r ¡ªnµ ¼o ¦· ® µ¦µ¦«¹  ¬µÄ
®ª·¥µÁ «¦¸ ¦· ¦r ¤¸ªµ¤o°µ¦Äo °o ¤¼¨µ¦Á« oµ´Á¦¸ ¥ oµµ¦´µ¦Á¦¸ ¥µ¦
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° oµ»¨µ¦oµ¦³¤µ Â¨³oµ°µµ¦µ¸É °¥¼nÄ¦³´¤µ °¨o°´ o°µ
· ´ r

¡ªnµ ´ ´¥Äµ¦Äoµ¦Á« º° Á·µµ¦Á«ªµ¤¡¦o°¤ °µ¦Á«

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ª··´¥µ¦Á« ¤¸ªµ¤´¤¡´rn°µ¦Äoµ¦Á«Â¨³¡ªnµ¼o ¦· ®µ¦Äo
µ¦Á«n ªÄ®nÁ¡ºÉ°µ¦´· ÄÄµª·µµ¦°¨o°´ ´°¦ «¦¸ »· ¨»¥

¡ªnµ

¼o ¦· ®µ¦Ã¦Á¦¸ ¥¦¤µ¤´«¹¬µ ¤¸µ¦¦´¦¼ oµo ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«µµ¦·´ ·µ ÅoÂn ÎµÅ
¦³¥»rÄo µ¦Á µo ¦´µ¦°¦¤Â¨³µ¦«¹¬µ®µªµ¤¦¼ o °¥¼nÄ¦³´¸¤µ ¡§·¦¦¤µ¦¦· ®µ¦µ
¦· µ¦°¥¼Än ¦³´µ¨µ Â¨³¼o ¦· ®µ¦o°Ä®oµ¦´»Äoµµ¦ªµÂµ¦ÎµÂ °o ¤¼¨
Â¨³µ¦ÎµÁ° °o ¤¼¨Á¡·É¤ Ê ¹ ¤¸µ¦´¦¦¦³¤µÄµ¦¡´µ°¥nµn°ÁºÉ ° ¦ª¤´Êµ¦´®µ
°¢rÂª¦r¸ÉÁ®¤µ³¤´µ £µª³¼o µÎ Äµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«ÅÄoÄµ¦¦· ®µ¦µ ¡ªnµ
µ¦¦´¦¼ oµo ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °¼o ¦· ®µ¦µ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨¡§·¦¦¤ °¼o ¦· ®µ¦Äµ¦Îµ
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«ÅÄo¦· ®µ¦µÅo¤µªnµ°··¡¨ °£µª³¼o µÎ
¸É Á È Án  ¸Ê Á¡¦µ³´  »  ´ ÁÃÃ¨¥¸Á È ´  ´¥ Îµ ´ ¸É ¤¸ °·  · ¡ ¨n ° ¦³·  · £ µ¡ Â¨³
¦³· · ¨Äµ¦Îµµ µ¦Á¨¸É¥Â¨ °ÁÃÃ¨¥¸ ÎµÄ®o°r¦o°¦´Á¨¸É¥ÁÃÃ¨¥¸
°Á° Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Îµµ°¥nµ¤¸¦³· · £µ¡ Â¨³¦³· · ¨´Á¸¥¤®¦º °Á®º °ªnµ°r¦
°ºÉÇ Â¨³ªµ¤¨n°´ªÄ®oÂn°r¦ nµ¦³µ¦´µ¦ °o ¤¼¨¸ÉÁ®¤µ³¤ ¸Énª¥Ä®oµ¦´· Ä
ÂoÅ ´  ®µ¤¸  ªµ¤¼  o° Â¨³Á®¤µ³¤´ o° Îµ ´ °µµ¦r  ´Ê Äoµ µ¦ªµÂ
µ¦·´ ·µ¦ Â¨³µ¦ª»¤ Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦¡´µ´ÊÃ¦¦oµÂ¨³µ¦Îµµ °
°r¦Ä®oµo ª®oµÂ¨³´¤´¥ ´´Êµ¦¸É³ÄoÁÃÃ¨¥¸Åo°¥nµ¼o° Â¨³¨´ª³o°°µ«´¥
¦´¡¥µ¦¤»¬¥r¸ÉÅ¤nÁ¡¸¥Ân¤¸ªµ¤¦¼ oÄµ¸ÉÎµ Ân³o°µ¤µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸Ä®oÁ·¦³Ã¥r
¼ » Ân °r¦ Ã¥µ¤µ¦¦³µ¦³Ã¥rÂ¨³¦o µ¤» ¨¦³®ªnµµÂ¨³¦³Ä®oÅo°¥nµ
ÁÈ¤¸É

Â¨³°r¦¸ÉÄoÁÃÃ¨¥¸¨n°´ª®¦º °Á¨¸É¥Â¨nµ¥ ¤´ÎµÅ¼n ¦¦¥µµ« °µ¦

·n°ºÉ °µ¦´°¥nµÁ· Á¥ ¤¸µ¦ÅªoªµÄ¦oµ¦¦rÂ¨³¥°¤¦´ªµ¤¦´·°Äµ¦ÎµµÄ®o
¦¦¨»Áo µ®¤µ¥ ¼o ¦· ®µ¦ª¦Îµª´¦¦¤Â¨³ÁÃÃ¨¥¸¤µÄoÄµ¦¦· ®µ¦Â¨³n Á¦· ¤Ä®o»Ä
°r¦ Án ÄoÁÃÃ¨¥¸ ÄÁ¦ºÉ °¦³ °o ¤¼¨µ¦Á« ¨°¡´µ¦³µ¦Á« °
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Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ ÎµÄ®o¦³µ¦Á«¤¸ªµ¤¤¼¦r ¦µ¤ªµ¤o°µ¦ °¼Äo o ¤¸
ªµ¤¦ªÁ¦È ª´¤´¥ Á·¦³· ·£µ¡n°°r¦Â¨³»¨ ¤¸¦³· ·£µ¡¥·É Ê ¹
¦ª°¦¼ Â¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³ÎµÁ°¦¼ Â
µµ¦´¤£µ¬rÁ¼ o ¸É¥ªµÂ¨³¼o ¦»ª»· Îµª 9  Á¡ºÉ°¦ª°¦¼ Â¸ÉÁ®¤µ³¤
¹É¦³°Åoª¥ 6 °r¦³° º° 1 £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ 2 µ¦ªµÂ¨¥»r 3
°rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 4 ª´¦¦¤°rµ¦ 5 ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« 6 ´»µ¦¤¸nª¦n ª¤
¡ªnµ ¤¸ªµ¤·Á®È°¨o°´º° ÁÈ ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ ÁÈ ÅÅo ¤¸ªµ¤¼o° Â¨³µ¤µ¦ÎµÅÄo¦³Ã¥rÅo
¦·  °¨o°´Âª· §¬¸ °µ¦ª·¥´ Á®»¨´¨nµª µo o¹ÎµÄ®o¦¼Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸
¦³· · ¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ÁÈ ¦¼ Â¸É¤n»Áoµ¦¡´µ»£µ¡µ¦
¦· ®µ¦ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¡´µ¸É¥É´ ¥º°¥nµÂo¦· 
o °Á°Â³µ¦ª·´¥
µµ¦ª·¥´ Á¦ºÉ ° ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬µ Åo °o o¡¸ÉÁÈ ¦³Ã¥r¸ÉÁÈ °rªµ¤¦¼ oµo ¦³ªµ¦¦· ®µ¦ °Îµ´µÁ 
¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ´´Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ Ê´ ¡ºÊµ ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
¹É¼ªo ·¥´ ¤¸ °o Á°Â³ ´¸Ê
o °Á°Â³´ªÉ Å
Äµ¦«¹¬µª·¥´ ¦´Ê¸Ê ¼ªo · ¥´ ¤¸ °o Á°Â³Á¡ºÉ°Îµ¨µ¦«¹¬µª·¥´ ÅÄo¦³Ã¥rÄµ¦
¦· ®µ¦Â¨³¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ´¸Ê
1.¼o ¦· ®µ¦®nª¥µo´´¸ÉÁ¸É¥ª °o Â¨³¦´·°Äµ¦¦· ®µ¦µÎµ´µÁ ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ ª¦Îµ¦¼ Âµ¦¦· ®µ¦µ¸É¤¸¦³· ·¨ °Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
¦³¤«¹¬¬ ¸ÉÅoµµ¦«¹¬µ ª·¥´ ¦´Ê¸ÊÅ«¹¬µ¦µ¥¨³Á°¸¥ °Ân¨³°r¦³° 6
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°r¦³° º° 1. £µª³¼o µÎ µ¦Á¨¸É¥Â¨ 2 µ¦ªµÂ¨¥»r 3 °rµ¦Â®n µ¦Á¦¸ ¥¦¼ o 4
ª´¦¦¤°rµ¦ 5 ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« 6 ´»µ¦¤¸nª¦n ª¤ ¼o ¦· ®µ¦ª¦Ä®oªµ¤Îµ´
Â¨³Îµ¦¼ ÂÅ¦´¦» Â¨³¡´µ ÄoÄµ¦¦· ®µ¦µ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦· ®µ¦µÁÈ Å°¥nµ¤¸
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กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ,
2542.
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เอกชัย จันทร์โอภาส. องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์.2552. ค้นวันที่ 21 สิ งหาคม
2556 จาก http://knowledgeplan05.blogspot.com/2009/02/blogpost25.html
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ภาคผนวก ก
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ให้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั

363

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรื่ อง : รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
----------------------------------เรื่ อง ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์
เรี ยน ท่านผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ด้วยข้าพเจ้า นายสมหมาย เทียนสมใจ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลัง
ดําเนิ นการศึ ก ษาค้น คว้าเรื่ อง “รู ปแบบการบริ ห ารงานที่ มีประสิ ทธิ ผลของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา” ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาในหลักสู ตรสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็ นจริ ง เพื่อนําผลการวิจยั
ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไป

364

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างจะ
เก็บไว้เป็ นความลับ ขอความกรุ ณาให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้
มากที่สุด และกรุ ณาตอบคําถามให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นําไปสู่แนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอขอบคุณที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี

นายสมหมาย เทียนสมใจ
นักศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

365

ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์..................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................................
ตําแหน่งงาน........................................................................................................................................
กลุ่มงาน/ฝ่ าย........................................................................................................................................
สถานที่ต้ งั ตําบล.....................................อําเภอ...................................จังหวัด................................
สัมภาษณ์เมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ.2555 เวลา…….........น. ถึง....................น.
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ตอนที่ 2
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1. ท่านคิดว่าองค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านคิดว่ารู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ควรเป็ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะของท่าน ต่อการบริ หารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้
มีประสิ ทธิผลต้องดําเนินการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ/ ผูท้ รงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์เรื่ องรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

1

นายชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2

นายอนันต์ ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

นายพิษณุ ตุลศุข

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

นายกมล ศิริบรรณ

รองเลขาธิการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

5

นายรังสรรค์ มณี เล็ก

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6

ดร.ดิเรก พรสี มา

ประธานกรรมการคุรุสภา

7

นายทวีพล แพเรื อง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1

8

นายธวัชชัย พิกลุ แก้ว

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

9

นายวิพล นาคพันธ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2

10

นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท

11

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1

12

นายอนุสรณ์ ฟูเจริ ญ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ พรรณบุรี เขต 1

13

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

14

นายกนก ปิ่ นตบแต่ง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

15

รศ.ดร.สุ ภคั พิบูลย์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

16

รศ.ดร. ประกอบ คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยอิทส์เทิร์น

17

รศ. ดร. สมาน อัศวภูมิ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ที่
1

ชื่อ – สกุล
ดร.สามารถ ทิมนาค

2

ดร.เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั

3
4

ดร.สุ จิตรา คงจินดา
ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

5

ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน์

ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุ ราษฎร์ธานี
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
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หนังสื อขอทดลองเครื่ องมือวิจยั
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รายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใช้ทดลองเครื่ องมือ (try out)
ที่
1

ที่อยู่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี 71140

2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หมู่ 1 ตําบลลุ่มสุ่ ม อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150

3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160

4

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2

ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 76130

5

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์

ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัด

เขต 1

ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029
VAR00030
VAR00031
VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
VAR00036
VAR00037
VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted

390.1143
390.8286
390.9429
389.8286
390.6571
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.8286
390.6571
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
391.0571
390.8286
389.8286
390.6571
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
391.0571
390.8286
389.8286
390.6571
391.0000

845.8101
845.2050
853.7025
848.7933
842.9378
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
848.7933
842.9378
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
842.1731
845.2050
848.7933
842.9378
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
842.1731
845.2050
848.7933
842.9378
831.6471

.1810
.2487
.0210
.1544
.2225
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.1544
.2225
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.2862
.2487
.1544
.2225
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.2862
.2487
.1544
.2225
.4439

.9291
.9288
.9297
.9291
.9290
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9291
.9290
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9286
.9288
.9291
.9290
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9286
.9288
.9291
.9290
.9279
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
VAR00042
VAR00043
VAR00044
VAR00045
VAR00046
VAR00047
VAR00048
VAR00049
VAR00050
VAR00051
VAR00052
VAR00053
VAR00054
VAR00055
VAR00056
VAR00057
VAR00058
VAR00059
VAR00060
VAR00061
VAR00062
VAR00063
VAR00064
VAR00065
VAR00066
VAR00067
VAR00068
VAR00069
VAR00070
VAR00071
VAR00072
VAR00073
VAR00074
VAR00075
VAR00076
VAR00077
VAR00078
VAR00079
VAR00080
VAR00081
VAR00082
_

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted

391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
390.8000
391.0286
390.5143
391.0571
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
390.8000
391.0000
390.5143
391.0286
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
390.8000
390.8286
390.5143
391.0857

844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
848.9294
845.6756
841.8454
842.1731
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
848.9294
831.6471
841.8454
845.6756
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
848.9294
845.2050
841.8454
849.2571

.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.1379
.1715
.2811
.2862
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.1379
.4439
.2811
.1715
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.1379
.2487
.2811
.1463

.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9292
.9292
.9287
.9286
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9292
.9279
.9287
.9292
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9292
.9288
.9287
.9291

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
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Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
VAR00083
VAR00084
VAR00085
VAR00086
VAR00087
VAR00088
VAR00089
VAR00090
VAR00091
VAR00092
VAR00093
VAR00094
VAR00095
VAR00096
VAR00097
VAR00098
VAR00099
VAR00100
VAR00101
VAR00102
VAR00103
VAR00104
VAR00105
VAR00106
VAR00107
VAR00108
VAR00109
VAR00110
VAR00111
VAR00112
VAR00113
VAR00114
VAR00115
VAR00116
VAR00117
VAR00118
VAR00119
VAR00120
_
RELIAB

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted

391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
390.2000
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
390.8000
391.0000
390.5143
391.0000
391.0000
391.0857
391.0286
391.0571
390.8286
389.9429
390.7714
390.6286
391.0000
391.0000
391.0571
390.5429
391.0571
390.8286
391.0000
390.8000
391.0000
391.0857
391.0000
391.0000
390.8286
389.9429
391.0000
390.5143

831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
836.4588
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
848.9294
831.6471
841.8454
849.3529
831.6471
844.0807
845.6756
842.1731
845.2050
837.5849
850.0050
817.9462
834.6471
849.3529
842.1731
840.8437
842.1731
845.2050
849.3529
848.9294
831.6471
844.0807
834.6471
849.3529
845.2050
837.5849
834.6471
841.8454

.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.3186
.1411
.6919
.5272
.1517
.1379
.4439
.2811
.1517
.4439
.2490
.1715
.2862
.2487
.4263
.1411
.6919
.5272
.1517
.2862
.2877
.2862
.2487
.1517
.1379
.4439
.2490
.5272
.1517
.2487
.4263
.5272
.2811

I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9285
.9291
.9266
.9278
.9291
.9292
.9279
.9287
.9291
.9279
.9288
.9292
.9286
.9288
.9281
.9291
.9266
.9278
.9291
.9286
.9286
.9286
.9288
.9291
.9292
.9279
.9288
.9278
.9291
.9288
.9281
.9278
.9287

.9291

35.0

N of Items =120
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ภาคผนวก ช
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (แบบสอบถาม)

381

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่ อง
รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
-------------------คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (จํานวน4 กลุ่ม) ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. แบบสอบถามนี้ จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงขอความกรุ ณาจาก
ท่านได้โปรดตอบคําถามตามความเป็ นจริ งที่ปรากฏในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ของท่าน ซึ่งคําตอบเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของท่านแต่ประการใด
3. แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ดว้ ยดี
นายสมหมาย เทียนสมใจ
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน □ หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ

□ ชาย

2. อายุ

□ ไม่เกิน 30 ปี

 31-40 ปี

□ 41-50 ปี

□ 51 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา □ ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

□ หญิง

□ ปริ ญญาโท
□ อื่นๆ ............

4. การดํารงตําแหน่ง  ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบนั
□ ไม่เกิน 10 ปี

□ 11-20 ปี □  21-30 ปี  31 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
คําชี้แจง : แบบสอบถามรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 120 ข้อ แต่ละข้อเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้ท่านทํา
เครื่ องหมาย



ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็ นจริ ง

โดยพิจารณาดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งมาก
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิตรงกับสภาพที่เป็ นจริ งน้อยที่สุด
รายการ

ข้อที่
1

ผูน้ าํ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม เที่ยงตรง

2

มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารงาน สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร

3

มีแนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างชัดเจน

4

มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน

5

มีการประสานงานอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

6

ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน

7

มีการให้ขวัญกําลังใจและสิ่ งจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน

8

ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน

9

มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน ต่อเนื่อง

10

มีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

11

มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจและเป้ าหมายขององค์กร

ระดับการปฏิบตั ิ
5

4

3

2

1
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รายการ

ข้อที่
12

ผูน้ าํ เป็ นนักวางแผนกลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน

13

มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ
สนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

14

บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่ วมกัน และคิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาองค์กร

15

มีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการทํางาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

16

มีการเชื่อมโยงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี ระหว่างสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17

มีการทํางานที่เชื่อมประสานกัน ระหว่างกลุ่มและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18

มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน

19

มีการกําหนดจุดเน้นในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

20

มีการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ในปัจจุบนั ของ
องค์กร. แล้วกําหนดความคาดหวังในอนาคต

21

มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้

22

ผูน้ าํ มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสิ นใจ

23

ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่

24

มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์คณะ
บุคคล

ระดับการปฏิบตั ิ
5

4

3
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ข้อที่

รายการ

25

มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ขององค์กร
โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วม

26

ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในมาเป็ นพื้นฐานประกอบการวางแผนบริ หารงาน

27

ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ

28

ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

9

มีเทคนิคการบริ หารหลากหลาย

30

ผูน้ าํ มีความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับ
หน่วยงานและชุมชน

31

ผูน้ าํ ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของหน่ายงาน

32

บุคลากรร่ วมปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและจัดบรรยากาศให้
เอื้อต่อการทํางาน

33

จัดระบบการนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบ

34

เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้และการปฎิบตั ิงาน

35

สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่ วม
สนับสนุนทางด้านการบริ หารและวิชาการ

36

มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

37

มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสายงานการ
บังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ

38

ผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี

39

มีการจัดแผนงานโครงการต่างๆ โดยดําเนินการในรู ป
คณะกรรมการ

ระดับการปฏิบตั ิ
5

4

3

2
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ข้อที่
40

รายการ
มีการเปรี ยบเทียบผลงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนา
และปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง

41

ผูน้ าํ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น

42

บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่
เป้ าหมายของหน่วยงาน

43

ผูน้ าํ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน

44

มีการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน หรื อบริ หารงาน
ควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ

45

ให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรทุกคน

46

ผูน้ าํ เป็ นนักอ่าน มีความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และแนวคิด
ใหม่ ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ

47

ภูมิหลังด้านการศึกษาของชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดี

48

ผูน้ าํ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผรู ้ ่ วมงาน

49

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน แต่ละ
ประเด็นว่าเป็ นโอกาสหรื ออุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ของ องค์กร อย่างไร

50

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ

51

บุคลากรมีความรักและสามัคคี กลมเกลียวกัน

52

นโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลมีความชัดเจน
ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

53

บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดีเหมาะสมกับภารงานของตน
ที่รับผิดชอบ

54

บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทํางานร่ วมกันและทํางาน
เป็ นทีม

ระดับการปฏิบตั ิ
5

4
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ข้อที่
55

รายการ
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนและกระบวนการตัดสิ นใจ

56

มีวฒั นธรรมคุณภาพในการทํางาน

57

มีการมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรอย่างเหมาะสม ตามความรู ้ความสามารถ

58

เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษา

59

มีบรรยากาศที่เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

60

บุคลากรมีความรู ้และความสามารถในงานที่รับผิดชอบ

61

ผูร้ ับบริ การมีทศั นคติที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

62

สนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานเข้ารับการอบรมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี

63

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

64

มีการนิเทศ กํากับ และติดตามงานอย่างมีระบบ

65

มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

66

โรงเรี ยนมีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ

67

เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามาพัฒนา
งาน

68

มีการสร้างความพร้อมให้องค์คณะบุคคลทุกคณะ

69

ส่ งเสริ มให้มีการแสวงหาความรู ้ ศึกษา ดูงานเพื่อการ
พัฒนาองค์กร

70

มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน

71

ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา

ระดับการปฏิบตั ิ
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72

มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)

73

บุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
ในการจัดสภาพแวดล้อมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

74

บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ในการ
ทํางานของตน

75

มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

76

ผูน้ าํ สามารถกระตุน้ ให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์กร

77

มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีหลากหลายมาใช้ใน
การดําเนินงานอย่างเพียงพอ

78

เครื อข่ายผูป้ กครองระดับเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษา

79

มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

80

บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแก้ปัญหา
ร่ วมกันในการปฏิบตั ิงาน

81

มีการกําหนดเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่การศึกษา

82

ผูน้ าํ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน

83 ผูป้ กครองมีทศั นคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
84 มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนในด้านการบริ หารงาน
85 มีการยกย่อง ชมเชย และให้ความดีความชอบที่เหมาะสม
86 มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ระดับการปฎิบตั ิ
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ข้อที่

รายการ

87 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
88 มีการวิเคราะห์ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาที่ชดั เจน
89 การบริ หารงานคํานึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงาน
ภายในที่มีความแตกต่างกัน
90 มีแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายภายในเขตพื้นที่การศึกษา
91 มีการใช้ระบบการวางแผนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
92 ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี หลักการ
มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานอย่างได้ผล
93 จัดโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจ
94 ผูน้ าํ มีเป้ าหมายการทํางานที่ชดั เจน
95 เป็ นองค์การที่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ นํามาพัฒนา
งาน
96 กําหนดกรอบและแนวทางในการกํากับ ติดตาม ควบคุม
และประเมินผล
97 มีการประเมินผลความสําเร็ จเป็ นระยะ ๆ
98 มีการจัดระบบการบริ หารจัดการความรู ้
99 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครู ที่มีประสิ ทธิภาพ
100 มีการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับเป้ าหมายที่วางไว้
101 มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยในการวางแผนบริ หารงาน
102 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการอย่างเป็ นระบบ
103 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
104 ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับการปฏิบตั ิ
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ข้อที่

รายการ

105 มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ผลการ
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
106 มีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
107 ผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ ไม่ติดอยูก่ บั วิธีการทํางานแบบเดิมๆ
108 ผูน้ าํ เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ เหมาะกับสถานการณ์
109 บุคลากรเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
110 มีบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็ นแกนนําทางด้าน
การศึกษา และเป็ นภูมิปัญญาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
111 มีการจัดกิจกรรม หรื อดําเนินการที่เน้นการมีส่วนร่ วมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
112 ผูน้ าํ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
113 จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
114 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการ
115 บุคลากรมีความทุ่มเท เสี ยสละในการทํางาน
116 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สามารถใช้งานได้
อย่างมีคุณภาพอยูเ่ สมอ
117

บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อหน่วยงาน

118

มีแหล่งทรัพยากรบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น

119

บุคลากรมีความเชื่อและยอมรับในวิสยั ทัศน์และ
เป้ าหมายของหน่วยงาน

120 บุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

ระดับการปฏิบตั ิ
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ซ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นผลการวิจยั

394

ภาคผนวก ฌ
แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบผลการวิจยั
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คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น้ ี เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่อยูใ่ นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการวิจยั ซึ่งเป็ น
การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ ของ
รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หลังจากที่
ท่านได้ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว การให้ขอ้ คิดเห็นและข้อแสนอแนะของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการสร้างและการยืนยัน ร่ างรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และให้ความมัน่ ใจต่อการนําเสนอรู ปแบบที่เหมาะสม
ในอันที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูท้ ี่มี
ความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้

นายสมหมาย เทียนสมใจ
นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเพือ่ ประกอบการตรวจสอบยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
……………………………………………
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์………………………………………………………………
ตําแหน่ง………………………สถานที่ทาํ งาน………………………………………
คําชี้แจง
ภายหลังจากที่ท่านได้พจิ ารณาองค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉบับร่ างที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นในฐานะที่ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มีความรู ้ประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าว ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรู ปแบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างไรบ้าง
แบบแสดงความคิดเห็น ด้านความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็ นไปได้
(feasibility standards) ความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards)และ ความเป็ นประโยชน์
(Utility standards)
โปรดพิจารณาองค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาและค้นพบ จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบที่ 3 องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ
องค์ประกอบที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 6 สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
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รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 16 ตัวแปร คือ 1)ผูน้ าํ เป็ นนัก
วางแผน กลยุทธ์ สามารถบริ หารกลยุทธ์ได้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน2)
ผูน้ าํ มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน3)ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่4)
ผูน้ ําเป็ นผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงและสามารถใช้รูปแบบภาวะผูน้ ําเหมาะกับสถานการณ์ 5)ผูน้ ํา มี
ความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางาน 6)ผูน้ าํ มีความเป็ นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี หลักการมา
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานอย่างได้ผล7)ผูน้ ํามีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้8)ผูน้ าํ มี คุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี 9)ผูน้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนําไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ10)ผูน้ าํ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน11)ผูน้ าํ เป็ นนักอ่าน มี
ความใฝ่ รู ้ นําความรู ้และแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ12)ผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ ไม่ติดอยู่กบั
วิธีการทํางานแบบเดิมๆ13)ผูน้ าํ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ14)ผูน้ าํ มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง
และผูอ้ ื่ น 15)ผูน้ ํา มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล พื้ น ฐานประกอบการตัด สิ น 16)ผูน้ ํา มี
0

ความสามารถในการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
องค์ ประกอบที่ 2 “การวางแผนกลยุทธ์ ” ประกอบด้วย 14 ตัวแปร คือ1)มีการกําหนดนโยบายใน
การบริ หารงานที่ชดั เจน 2 )มีกลยุทธ์ในการบริ หารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมายของ
สํานักงาน3)มีการวางเป้ าหมายในการบริ หารงานชัดเจน ต่อเนื่อง4)มีการวิเคราะห์งานตามภารกิจ5)
มีเทคนิคการบริ หารที่หลากหลาย6 )บริ หารงานโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเป็ นพื้นฐานประกอบการ
วางแผนงาน7 )มีการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม8 )มีการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการ
ทํางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง9 )

มีการกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการแก่ผบู ้ ริ หารระดับ

รองลงมา10)มีแผนกํากับ ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการดําเนินงาน11)เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ ในการปฏิบตั ิงาน1 2 )มีการจัดโครงสร้างองค์การ/แผนภูมิและสาย
งานการบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ1 3 )ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ14)มีการบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการหรื อองค์คณะบุคคล
องค์ ประกอบที่ 3“องค์ การแห่ งการเรียนรู้ ” ประกอบด้วย 13 ตัวแปร คือ1)เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายของการทํางานร่ วมกัน 2)บุคลากรในหน่ วยงานมีจิต
สาธารณะและจิตสํานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงาน3)สร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หาร ที่รับผิดชอบ
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ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา4)มีการเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่ดีเด่น(best practice)5)มีบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน ทํางานอย่างมีความสุ ข6)เป็ นองค์การที่มีการศึ กษา ค้นคว้า วิจยั 7)จัดทําคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา8)มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการดําเนิ นชีวิตที่ดี
ในหน่ วยงาน9)เป็ นหน่ วยงานที่มีระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง10)จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา11)มีการจัดระบบการบริ หารจัดการความรู ้12) มีการ
สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง13)มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
องค์ ประกอบที่ 4“วัฒนธรรมองค์ การ” ประกอบด้วย 8 ตัวแปร คือ1)บุคลากรมีความรู ้และ
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ2)บุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน3)มี
แนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน4)บุคลากรมีความทุ่มเท เสี ยสละ
ในการทํางาน5)บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทํางานร่ วมกัน6)มีวฒั นธรรมคุณภาพในการทํางาน7)
มีการหมุนเวียนงานแทนกันได้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 8)บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความ
รับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมายของหน่วยงาน
องค์ ประกอบที่ 5“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วย 8

ตัวแปร คือ1)มีการส่ งเสริ มและ

สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริ หารสํานักงาน2)มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยในการ
วางแผนบริ หารงาน3)ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ4)มีซอร์ ฟแวร์ ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ5)มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับโรงเรี ยน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง6)สนับสนุ นงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
เทคโนโลยี เ พื่ อ การบริ ห าร7)มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางเทคโนโลยี ห ลากหลายมาใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ8)มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงานและ
เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน
องค์ ประกอบที่ 6“สนับสนุนการมีส่วนร่ วม” ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ1)มีการทํางานที่เชื่อม
ประสานกันระหว่างกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2 )ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา3)มีองค์กรเครื อข่ายภายในชุมชน ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา4 )มีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน5 )เครื อข่ายผูป้ กครองระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา6)สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
มีส่วนร่ วมสนับสนุนทางด้านการบริ หารและวิชาการ7 )มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาเป็ นเครื อข่ายเพื่อ
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ส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านการบริ หารงาน8 )มีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต9 )มีการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 0 )บริ บทของสํานักงานมีความพร้อม
และเอื้อต่อการบริ หารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รู ปแบบการบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิผลของสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

400

ตารางแสดงความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
องค์ประกอบ
รู ปแบบการ
บริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิผลของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
องค์ประกอบ 1
ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ 2 การ
วางแผนกลยุทธ์
องค์ประกอบ 3
องค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้
องค์ประกอบ 4
วัฒนธรรมองค์การ
องค์ประกอบ 5
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
องค์ประกอบ 6
สนับสนุนการมีส่วน
ร่ วม

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้

ความถูกต้อง

การใช้ประโยชน์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 3 องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 6 สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบยืนยันความเป็ นไปได้ และความเหมาะสม
รู ปแบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ที่
1

นายสุ เทพ ชิตยวงษ์

ผูช้ ่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นายพีระ รัตนวิจิตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.

3

ดร.อรทัย มูลคํา

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

ดร.สมเดช สี แสง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

5

ดร.สุ วิทย์ มูลคํา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

6

ดร.วสันต์ นาวเหนียว

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทยั ธานี เขต 1

7

ดร.พรศักดิ์ สุ จริ ตรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง

8

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

9

รศ.ดร.ชวนชม ชินะตังกูร มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

403

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ -สกุล

นายสมหมาย เทียนสมใจ

ทีอ่ ยู่ 108/3 อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524 สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครู กาญจนบุรี
อ.เมือง

จ, กาญจนบุรี

พ.ศ. 2530 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
พ.ศ. 2548 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อระดับการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ. นครปฐม
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนอนุบาลวัดเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรี ยนอนุบาลวัดหนองปรื อ อ.หนองปรื อ จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2539 ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดขุนไทยธาราราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2540 ผูช้ ่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2543 ผูช้ ่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2545 ผูช้ ่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ. กาญจนบุรี
พ.ศ. 2547 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองปลาไหล อ.หนองปรื อ จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2551 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ. ราชบุรี
พ.ศ. 2553 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
อ. เมือง จ.นครปฐม

