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Abstract 
 

The purposes of this were to 1) study current conditions and needs to promote 
research and development potential for school administrators Chiang Rai Primary 
Education Service Area Office 3 2)  Developing strategies for promoting research and 
development potential for school administrators Chiang Rai Primary Education Service Area 
Office 3. Policy research methodology was studies Consists of 2 steps: 1) strategic drafting From 
studying documents Inquiry of school administrators Group conversation, strengths, 
weaknesses, opportunities and threats To draft a strategy to promote research and 
development potential For school administrators 2) Strategic development By adopting the 
draft strategy from the first step to consider the appropriateness and feasibility of the strategy 
From an interview with experts, focus Group discussion,  And public hearing on stakeholders. 
Qualitative data analysis by interpretation data and quantitative data Analyze data by finding 
the mean and standard deviation. 

Findings of this research revealed that strategy to promote research and 
development potential for school administrators under Chiang Rai Primary Educational 
Service Area Office 3, there are 4 main strategies: 1) creating awareness of research and 
development 2) develop skills in research and development 3) Promotion of research 
and development and 4) research and development support. There are elements of 
the direction strategies for promoting research potential for school administrators 
under Chiang Rai Primary Education Service Area Office 3 to consist of 1) Philosophy 2) 
Resolutions 3) Goals 4) Vision 5) Mission 6) Objectives 7) purpose 8) Goals and strategies 
9) Measures. Measures of each strategy include: Principles, measure, activities that 
should be carried out, operational mechanism and evaluation mechanisms. 

Keywords: "Strategy" "Promotion of research and development potential" 
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 ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามและมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลืองานวิจัยพร้อมให้
ข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยตลอดถึงก าลังใจที่มอบให้ 
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บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 

ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา ตามทัศนะของ ทิศนา แขมมณี (2540) คือ การวิจัยที่มุ่ง
น าเอาความรู้จากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยต่อโดยพัฒนาเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วน าไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดประสงค์ของการ
วิจัยและพัฒนาไม่ใช่อยู่ที่การสร้างหรือทดสอบทฤษฎีแต่อยู่ที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เช่น อุปกรณ์การฝึกอบรม 
อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน ระบบการจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีจุดหมายเพื่อสร้างหรือ
ค้นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้เพื่อพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การ 
จุดหมายปลายทางที่คาดหวังจึงเป็นการมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น แนวคิด พฤติกรรม 
วิธีปฏิบัติที่คาดว่าจะดีขึ้น จึงมักเกี่ยวข้องกับการทดลอง สามารถศึกษาวิธีการวิจัยได้จากตัวอย่างของ
งานวิจัยและพัฒนา 

จะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยรูปแบบหน่ึงที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ
องค์การ พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ทุกๆ องค์การพยายามส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้
มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีความเชื่อว่า การวิจัยและพัฒนาจะ
ช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวีการใหม่ๆ ที่ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น                 
PM Research [Nakhonsawan] (2554) ได้กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา (The Research and 
Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพงานหรือ
คุณภาพชีวิต ซึ่งก็สอดคล้องกับค านิยามของ วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540), ทิศนา แขมมณี (2540) และ 
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543) ที่ได้ให้ไว้ถึงความหมายและความส าคัญของ
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 
(นวัตกรรม หมายถึง สื่อ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วน ามาทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิง
ประจักษ์ นวัตกรรมที่น ามาทดลอง เรียกว่า ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวแปรต้น โดยมีดัชนีชี้
คุณภาพในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเป็นตัวแปรตาม 
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การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ 1) นวัตกรรมที่เป็นวัสดุเป็นชิ้นเป็นอัน ได้แก่ 
วัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นงาน เช่น ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริม
ความรู้  คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น 2) นวัตกรรมที่ เป็นรูปแบบวิธี การ กระบวนการ 
ระบบปฏิบัติการ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการบริหารจัดการองค์การ ระบบการท างาน 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ระบบการท างานมีตัวอย่างนวัตกรรม เช่น การบริหารคุณภาพทั่วองค์การ (Total 
Quality Management: TQM) การจัดการโดยระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์การ 
(The Balanced Scorecard: BSC) หรือแม้แต่ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวม (Total Performance 
Scorecard: TPS) ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Balanced Scorecard ซึ่งทั้งวิธีการและสิ่งประดิษฐ์ 
ดังกล่าวนั้น คือ นวัตกรรม จะเห็นได้ว่า ผลงานทางวิชาการประเภทวิจัยและพัฒนา คุณค่าของงานจะ
อยู่ที่สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่สร้างขึ้น หรือ รูปแบบวิธีการ รูปแบบการบริหารจัดการ    
ที่พัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัยและพัฒนานั้นมีคุณค่ามากสามารถน ามาใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาอาจเริ่มต้นด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา 2) การพัฒนา
ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ (ซึ่งระยะนี้จะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไปแต่เป็นการพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนน าไปทดลองในสภาพจริง 3) ทดลองนวัตกรรม และ               
4) ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมหรือประเมินนวัตกรรม ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาอาจกล่าวได้ว่า 
มีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 1) ขั้นที่ 1 พัฒนาต้นแบบ (อาจเป็น สื่อ อุปกรณ์ หรือ รูปแบบการบริหาร
จัดการ) 2) ขั้นที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม และ 3) ขั้นที่ 3 สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน  

ในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม นักวิจัยและพัฒนาจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงต้นแบบ
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R&D) คือ  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Review literature) 
 2. สร้างต้นแบบนวัตกรรม (D1: Development ครั้งที่ 1) 
 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (R1: Research ครั้งที่ 1) 
 4. ปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรม (D2: Development ครั้งที่ 2) 
 5. ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ึน (R2: Research ครั้งที่ 2) 
 6. ด าเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา จะเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการศึกษา
ค้นคว้าและทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและ
องค์การ ทั้ง สื่อ สิ่งประดิษฐ์ และ วิธีการ แต่สภาพการท างานปัจจุบันบุคคลในองค์การ และองค์การ
เองไม่นิยมที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ และการสร้าง
นวัตกรรม อาจกล่าวได้ว่า บุคลากรโดยทั่วไปเห็นว่า การวิจัยเป็นเรื่องยาก ทั้งที่การวิจัยเป็นการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม และขั้นตอนการวิจัยเป็นสิ่งที่
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ยุ่งยากเนื่องจากจะต้องทดสอบเพื่อให้ได้รับการยอมรับผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ และจะต้องด าเนินการ
วิจัยให้ถูกต้องตามตามวิธีการวิจัย (Research method) และระเบียบวิธีการวิจัย (Research 
Methodology) ซึ่งผู้วิจัยจะต้องออกแบบวิจัยและก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน ก าหนด
ตัวบ่งชี้หรือประเด็นที่มุ่งศึกษา ก าหนดแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ รวมทั้งก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
หรือตัดสินคุณภาพ ทุกรายการที่กล่าวนีผู้้วิจัยจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าที่นักวิจัยจะทราบโดยทั่วไปคือ 
โครงร่างการวิจัย (Research Framework) และเสนอเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย (Research 
Proposal) 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาพโดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่    
ไม่สนใจหรือไม่น ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด าเนินการวิจัยและพัฒนา อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุให้
โรงเรียนไม่มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ ไม่เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครู ดังนั้น ประเด็นปัญหาจึง
อยูท่ี่ว่า ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นควรเป็นอย่างไร 
ที่จะสามารถสร้างเจตคติเชิงบวกให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา และไม่เป็น
เรื่องยากส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาองค์การอย่างเป็น
พลวัตรเพื่อคุณภาพขององค์การและการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นโจทย์การวิจัยจึงอยู่ที่ว่าจะมียุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นอย่างไรให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ได้อย่างถูกต้องตรงตามปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา สามารถก าหนดเป้าหมายประชากรหรือ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้นวัตกรรมได้อย่างชัดเจน ออกแบบเรื่อง การวัดตัวแปรหรือการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ก าหนดประเด็นตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัดพร้อมทั้งก าหนดแหล่งข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก       
อย่างครบถ้วน ก าหนดประเภทเครื่องมือหรือวิธีการวัด ช่วงเวลาในการวัดพร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้หรือประเด็นการวัด
ครั้งนั้นๆ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แต่ละตัวบ่งชี้จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและจะพัฒนาเครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างไร รวมทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อไหร่ อย่างไร 
 อีกทั้งการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือวัด เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์   
แบบสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะต่างๆ จะใช้เครื่องมือวัดชนิดใดจึงจะเหมาะสม ที่ผู้บริ หาร 
(ผู้วิจัย) จะต้องค านึงถึงธรรมชาติและลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัดและข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ถ้าเป็น
ตัวบ่งชี้ประเภทความรู้ควรใช้แบบทดสอบ ถ้าเป็นพฤติกรรมก็ควรใช้แบบสังเกตหรือแบบประเมิน
พฤติกรรม ถ้าเป็นเจตคติควรใช้แบบวัดเจตคติ เป็นต้น แม้แต่การสอบถามจะต้องใช้อย่างเหมาะสม
ตอบสนองและมุ่งวัดตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันด้วยเพื่อการเก็บรวบรวมในการวิจัยและพัฒนา สิ่งที่ผู้วิจัย



4 
 

ควรค านึงและระลึกเสมอคือ ความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วทันกับช่วงเวลาในขณะด าเนินการวิจัย หรือการทดลองนวัตกรรม และกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการพัฒนา รวมถึงการออกแบบในเรื่องสถิติ
และแนวทางการวิ เคราะห์ข้อมูล  (สถิติ เชิงบรรยาย - Descriptive Statistics-, สถิติอ้างอิง -
Inferential Statistics-) จะต้องเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย 
ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนและออกแบบวิจัยและพัฒนา คือ กรอบแนวทางการวิจัย หรือ
โครงการวิจัยที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าศักยภาพการวิจัยและพัฒนา
ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นยังต้องได้รับการพัฒนา รวมทั้งการก าหนดตัวแปรในการวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เครือมือที่ใช้ในการทดลอง หรือ ชุดนวัตกรรม หรือ ชุด
ปฏิบัติการ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือวัดตัวแปรที่ผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์
ทบทวนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดหรือระบุตัวแปรหรือประเด็นที่มุ่งศึกษา ก าหนดแหล่งข้อมูล
หรือผู้ให้ข้อมูลที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความตรงหรือถูกต้อง ก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และก าหนดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนด้วย รวมทั้ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา การเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องเหมาะสม และการเขียน
รายงานการวิจัยและพัฒนา ประเด็นเหล่านี้จึงเป็นทักษะหรือศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นที่มาและ
ปัญหาของการการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ 
 
ค ำถำมวิจัย 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นอย่างไร  

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลักในกำรวิจัย  
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้สารสนเทศการประกอบการก าหนด

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเชียงแสน 
และ อ าเภอดอยหวง) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 12 คน 
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่มเพื่อสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ    
การวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 จ านวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์เลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มคือ            
1) เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการบริหาร        
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ  
3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่รับผิดชอบงานการก ากับ

ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ผู้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
4. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

อ าเภอแม่สาย  
5. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

อ าเภอเชียงแสน  
6. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง     
7. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

อ าเภอแม่จัน 
8. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอ

ดอยหลวง   
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9. ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา
ประสาท) (ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอเชียงแสน) 

10. ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอดอยหลวง 
11. ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอแม่สาย 
12. ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอแม่จัน 
ประชากรที่ใช้ในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 150 คน 

ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ตัวแปรตาม ผลการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3         
ถึงโอกาสในการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ จาก 2 เกณฑ์ คือ 1) ความเป็นไปได้ (Feasible) และ           
2) การได้รับการยอมรับ (Acceptable) ตามทัศนของ Majchrak (1984) 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ นโยบายการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการ 
น ากระบวนการวิจัยและพัฒนา มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนเรียนรู้ของครู และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยได้น าแนวคิดองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ของ Wheelen and 
Hunger (2000); เสนาะ  ติเยาว์  (2546) ; กิ่ งพร  ทองใบ (2547); กล้า  ทองขาว  (2548); นภดล       
พูลสวัสดิ์ (2551) ; ศิริวรรณ แก้วจันดา (2553); วรรณดี สุทธินรากร (2554) ประกอบด้วย 1) ปรัชญา 
2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย  4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ 6) วัตถุประสงค์ 7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและ
กลยุทธ์ 9) มาตรการ  มาเป็นแนวทางด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ มี หลักการที่ส าคัญคือ              
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค  SWOT Analysis ของ  Albert Humphrey โดยน า           
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา คือ         
1) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Analysis) 2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Choice) 3) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ จากนโยบายการจัดการศึกษาการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีแนวทางในการก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 1) สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) ปรับเจตคติที่ดีต่อการวิจัยและ
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พัฒนา 3) พัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา และ 4) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็น      
ตัวแบบและแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้ต่อไป 

ขอบข่ำยด้ำนสถำนที่ 
สถานที่ในการเป็นรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อใช้พื้นที่ในการสนทนากลุ่ม และการประชาพิจารณ์   
ขอบข่ำยด้ำนระยะเวลำ 
ด าเนินการตั้งแต่การได้รับอนุมัติโครงการวิจัย และงบประมาณ ไปจนถึงสิ้นสุดการวิจัย 

(มิถุนายน 2562) 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องและส าคัญดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวคิด เทคนิควิธีการด าเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ประกอบไปด้วย 1) ปรัชญา 2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย 4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ 6) วัตถุประสงค์ 
7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและกลยุทธ์ 9) มาตรการ และการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการด้านต่างๆ 
ที่ครอบคลุมพันธกิจ ซ่ึงแต่ละกลยุทธ์ย่อยประกอบไปด้วย ก) หลักการ ข) มาตรการ ค) กิจกรรมที่ควร
ด าเนินการ ง) กลไกสู่การปฏิบัติ และ จ) กลไกการประเมินผล ที่ได้จากกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบไปด้วย 1) การสร้างการรับรู้
การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 
4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 2. การส่งเสริม หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยบังคับบัญชา และภาคี
เครือข่ายองค์การทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 3. ศักยภาพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือ บุคลิกภาพของ
บุคคลเพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในที่นี้ หมายถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือ บุคลิกภาพของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการวิจัยและพัฒนา 
 4. การวิจัยและพัฒนา หมายถึง  กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการเพื่อ
พัฒนาการบริหารหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงการบริหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม โดยน าวิธีการ
วิจัยและพัฒนาเป็นขั้นแรกของการพัฒนาการบริหารหรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
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การจัดการศึกษาเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างเป็นรูปธรรม 
เห็นผลที่ชัดเจนในการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีกระบวนการหลักของการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) 3 ขันตอน ดังนี้ 1) การก าหนดนวัตกรรม 2) การพัฒนานวัตกรรมและน าไปทดลองใช้ใน
ภาคสนาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มี “ความรู้” (Knowledge) ในนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
(Action) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งคนและงาน รวมทั้งนักเรียนที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการจัด
การศึกษา และ 3) การเผยแพร่นวัตกรรม หากผลการทดลองพบว่านวัตกรรมนั้นมีคุณภาพ 
 5. ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  หมายถึง ความสามารถ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือ 
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ในการด าเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงการบริหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 
โดยใช้กระบวนการหลักของการวิจัยและพัฒนา (R&D) 3 ขันตอน คือ 1) การก าหนดนวัตกรรม                 
2) การพัฒนานวัตกรรมและน าไปทดลองใช้ในภาคสนาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มี “ความรู้” 
(Knowledge) ในนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง (Action) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งคนและงาน 
รวมทั้งนักเรียนที่เป็นเปา้หมายสุดท้ายของการจัดการศึกษา และ3) การเผยแพร่นวัตกรรม 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารอ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 7. เป้าหมาย หมายถึง จุดหมายปลายทางที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
ต้องการให้บรรลุถึง ปณิธาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ  
 8. กลไกสู่การปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ โครงสร้าง
หน่วยงาน ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ทั้ง เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ ที่จะน ายุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่จัดท าขึ้นไปปฏิบัติ 
 9. กลไกการประเมินผล หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนการติดตาม การให้ค าปรึกษา       
การนิเทศ การประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
ประกอบไปด้วย 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา     
 3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 10. ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่สังเกตได้ในการบอกสถานภาพ หรือสะท้อนผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบไปด้วย 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 
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2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

การวิจัยครั้งนี้เกิดประโยชน์ดังนี้  
1. ด้านวิชาการ  

 1.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 
 1.2 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 จากการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยวิธีการวิจัยเชิงนโยบาย  ที่เน้นแหล่งข้อมูล        
อย่างหลากหลาย  
 1.3 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ไม่ละเลยและให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

2. ด้านการน าไปใช ้ 
 2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถน าผลที่ได้จาก

การวิจัยนี้ ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการตัดสินใจ ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สามารถน ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ      
การวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 ที่เป็นผลจากการวิจัยนี้ ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและประยุกต์ใช้
ส าหรับผู้มีอ านาจ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการการน า
กระบวนการวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทอย่างเหมาะสม  

 2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถแนะแนวทางให้
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้ประยุกต์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
การเป็นยุวนวัตกร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย  
บทสรุปที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนภาพกรอบแนวคิดที่ใช้ใน

การวิจัยได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศกัยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ 

1) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic analysis)  
2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic choice)  
3) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

 องค์ประกอบยุทธศำสตร์ 
1) ปรัชญา 2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย           
4) วิสัยทัศน ์5) พันธกิจ 6) วัตถุประสงค์      
7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและกลยุทธ์      
9) มาตรการ 

 
 

SWOT Analysis 
 
 

นโยบายการการส่งเสริมศักยภาพ 
การวิจัยและพัฒนา  

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

 อ ำนำจหน้ำที่ทำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
ขั้นพื้นฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
1) การบริหารวิชาการ  
2) การบริหารงบประมาณ  
3) การบริหารบุคลากร  
4) การบริหารทั่วไป 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรอบแนวคิดการวิจัยโดยเริ่มจาก นโยบายการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ

พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
มีแนวนโยบายในการสร้างการรับรู้ พัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาศัยวิธีการบริหารตามหน้าที่และอ านาจ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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เชียงราย เขต 3 จะต้องก าหนดทิศทาง สร้างทางเลือกการด าเนินการ หรือก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
และการสร้างเครื่องมือกลไกเร่งรัดการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ โดยอาศัยหลักการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ  

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis) ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สภาพสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการแข่งขัน และปัจจัยด้านการเมือง  

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal analysis) ได้แก่ ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
(Critical success factor) และ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 

3. การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ คือ 1) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 2) ทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) 3) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
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บทที่ 2  
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 
 1.1 ความหมายของนโยบาย 
  1.2 ความส าคัญของนโยบาย 
  1.3 ประเภทของนโยบาย 
  1.4 องค์ประกอบของนโยบาย 
  1.5 รูปแบบของการก าหนดนโยบาย 
  1.6 การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
  2.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
  2.2 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
  2.3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
  2.4 การพัฒนายุทธศาสตร์ 
   2.4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
    ก) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
    ข) วิธีการท า SWOT Analysis 
   2.4.2 ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) 
   2.4.3 ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 3. ความเกี่ยวพันระหว่างนโยบายกับยุทธศาสตร์ 
 4. แนวคิดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  4.1 การวิจัยและพัฒนา 
  4.2 องค์ประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  4.3 ประเภทของการวิจัยและพัฒนา 
  4.4 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
  4.5 ภารกิจการบริหารสถานศึกษากับการวิจัยและพัฒนา 



13 
 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 
 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้เห็นที่มาและความเกี่ยวพันระหว่าง  
นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในกระบวนการวางแผนองค์การ ทั้งนี้การด าเนินการใดๆ 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องชี้น าแนวทางในปฏิบัติ หรือ มีการก าหนดนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ 
เพื่อการด าเนินการกิจการต่างๆ ขององค์การสอดคล้องไปในทิศทางเดี่ยวกันและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเพื่อประโยชน์ของการวิจัย
ตามล าดับดังนี้  

ความหมายของนโยบาย 
ความหมายและค าจ ากัดความของค าว่า นโยบาย มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน

แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าค าจ ากัดความเหล่านั้นไม่แตกต่างกันมากนัก นักวิชาการด้านนโยบาย เช่น 
Greenwood (1965); Haimann and Scott (1974); Anderson (1975); Terry (1977); และ Dye 
(1981) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับนโยบาย สรุปได้ว่า นโยบาย คือ หลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็น
แนวทางด าเนินการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นค าจ ากัดความที่คล้ายคลึงกันกับ Stecklein (1989) ที่ได้ให้ไว้ว่า 
นโยบายเป็นข้อความที่ชี้ให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ ขอบเขต หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

นอกจากนี้ Jamson (1994) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า นโยบายเป็นยุทธศาสตร์ที่เลือกสรร
แล้วน าไปสู่การแก้ปัญหา นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางในการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบายเป็น
ความพยายามขององค์การเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลใน
องค์การ ส่วนนักวิชาการของไทย เช่น ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ; วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) 
ได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ว่า เป็นข้อความที่บ่งบอกถึงกิจกรรมหรือการกระท า แนวทางหรือ
วิธีการ บอกถึงคุณค่าเพื่อให้ทราบถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลงขององค์การใช้เป็นกรอบแนวคิด  
การตัดสินใจของผู้บริหารหรือหน่วยงาน เป็นการชี้น าแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบันถึงอนาคต 
ความหมายดังกล่าวสอดคล้อกับ วิโรจน์ สารรัตนะ และ ประยุทธ ชูสอน (2548) ที่กล่าวว่า นโยบาย 
หมายถึง ข้อความที่บอกถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ทิศทางนั้นอาจจะอธิบายถึง เรื่องอะไร 
เพื่ออะไร อย่างไร และ เพียงใด ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม
ความหมายของนโยบายดังนี้  
 1. ข้อความที่บอกให้ทราบถึงกิจกรรม หรือการกระท า (Activity or Action) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ซึ่งในที่สุดจะแปรรูปออกมาเป็นแผนงานโครงการ ในความหมายนี้ จะบอกถึง
เป้าหมายปลายทางของกิจกรรม แนวทางปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระท าที่
ก าหนดนั้น 
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 2. ข้อความที่บอกถึงแนวทางหรือวิธีการ (Strategy or Means) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพื่อเป็นเครื่องชี้น า และก าหนดแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต  
 3. ข้อความที่บอกให้ทราบถึงคุณค่าและการตัดสินใจ (Value and Decision) ซึ่งนโยบาย
ประเภทนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ และ ประยุทธ ชูสอน (2548) กล่าวว่าเป็นนโยบายที่บ่งบอกถึงทางเลือก
ที่มีความหมายว่าทางเลือกใดจะดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด  
 ทั้ง 3 ความหมายที่ สารรัตนะ และ ประยุทธ ชูสอน ได้กล่าวไว้นี้ตรงกับความหมายของ 
พิธาน พื้นทอง (2548) ที่ได้ให้ความหมายไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งไม่ต่างจาก คะนึง สายแก้ว (2549) ที่ได้
กล่าวเน้นย้ าว่า นโยบายเปรียบเสมือนแนวทางการแก้ปัญหา การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นความ
พยายามขององค์การเพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของบุคคลใน
องค์การ 
 ส่วน ทองหล่อ เดชไทย (2549) กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สะท้อนให้ทราบถึงจุดยืนและค่านิยมองค์การ หรือหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. นโยบายทั่วไป (General Policy) หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติส าหรับการคิดและ
ตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์การ นโยบายทั่วไปนี้ ส่วนมากจะใช้ส าหรับหน้าที่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับค่าตอบแทน ระยะการจ้างและพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 
 2. นโยบายปฏิบัติการ (Operational Policy) หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติส าหรับ   
การคิดและการตัดสินใจในการด าเนินการของฝ่ายหรือแผนกในองค์การที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายทั่วไปขององค์การ ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า มาตรการ เพื่อป้องกันการสับสนกันกับนโยบายทั่วไป
ขององค์การ 
 จากนิยามและความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นพบว่ามีความหมายคล้ายคลึงกัน 
สามารถสรุปได้ว่า นโยบายเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง แนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อใช้เป็นกรอบคิดในการตัดสินใจขั้นต้นของผู้บริหารในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์การ
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ความส าคัญของนโยบาย  
จากความหมายของนโยบายจะเห็นว่า นโยบายมีความส าคัญ เนื่องจากนโยบายเป็นตัวชี้

ทิศทางในการบริหารงาน และเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารน ามาพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและสั่งการ       
การบริหารงานโดยปราศจากนโยบายนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะนโยบายเกิดจากวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการบริหารก็เกิดจากวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน เป้าหมายจะเป็นไปได้ก็ด้วยนโยบายที่
ก าหนดขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า เมื่อไม่มีนโยบายก็จะไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงาน
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นอกจากนี้ นโยบายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งทางการบริหาร  Laswell 
and Kaplan (1970) ได้กล่าวถึงความส าคัญของนโยบายต่อการบริหารดังนี้ 

1. นโยบายช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร และใช้ปัจจัยชนิดใด นโยบายช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานได้อย่างมีความมั่นใจ เพราะนโยบายเป็นทั้งแผนงาน เครื่องชี้ทิศทาง และเป็น
หลักประกันที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องยึดถือ 

2. นโยบายช่วยให้บุคลากรทุกระดับในองค์การ เข้าถึงภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติภารกิจที่จะท าให้ภารกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ประสบผงส าเร็จ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในองค์การ และนโยบายช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เป็นไปได้ง่ายข้ึน 

3. นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหาร โดยมี
เป้าหมายที่จะท าให้ประหยัดทั้ง เงิน คน และเวลา รวมถึงพลังความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากร นอกจากนี้ยังท าให้การท างานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล 

4. นโยบายที่ดีจะช่วยให้สนับสนุนการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีเหตุผล 
มีความยุติธรรม อันจะน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความมีน้ าใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

5. นโยบายช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านการบริหาร เพราะนโยบายจะพัฒนาผู้บริหารหรือ
ผู้ใช้ให้มีความสามารถในการแปรความ และท าให้นโยบายเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาผู้บริหารให้รู้จักคิดท านโยบายขึ้น แทนที่จะคิดเพียงการปฏิบัติตามนโยบายแต่เพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2545) ยังได้กล่าวเน้นย้ าถึงความส าคัญของนโยบายนั้นว่า 
เป็นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส าคัญของประชาชน นโยบายจะเป็นเครื่องชี้น า
ทางการบริหารองค์การและกรอบการแก้ปัญหา โดยเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร
และใช้ปัจจัยใด เปรียบเสมือนเข็มทิศและหางเสือที่จะช่วยในการบริหารด าเนินไปอย่างถูกทิศทาง 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อ านาจในการบริหารของผู้บริหาร ช่วยให้เกิดการพัฒนาการ
บริหารในแง่ของการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประสานงาน เนื่องจากนโยบาย
จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ ทิศทางการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดความร่วมมือ
และการประสานกันได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งถือว่านโยบายเป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ติดตามงาน
ของผู้บริหาร 

ความสอดคล้องตรงกันของความส าคัญของนโยบาย ที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดของ 
กาญจนา พงษ์ใหม่ (2541 ); วิโรจน์ สารรัตนะ (2543) และ ประชุม รอดประเสริฐ (2545) คือ 
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1. นโยบายช่วยให้ประหยัดเวลา กล่าวคือ นโยบายเป็นสิ่ งที่คิดไว้ล่วงหน้า คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า ดังนั้นผู้น านโยบายไปปฏิบัติจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพียงเอาข้อมูลที่อยู่
ก่อนหน้านี้แล้วมาเป็นปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงการแก้ไขการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. นโยบายก่อให้เกิดการประสานงาน กล่าวคือ หน่วยงานย่อยสามารถคาดการณ์ ตัดสินใจ 
และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยนโยบายเดียวกันช่วยให้หน่วยงานย่อยเหล่านั้นประสานงานกัน 

3. นโยบายช่วยให้องค์การเกิดความมั่นคงและสามารถช่วยลดความเครียดของสมาชิกได้  
เน่ืองจากสมาชิกในองค์การเข้าใจถึงทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

4. นโยบายที่ชัดเจนช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับกล้าตัดสินใจ เพราะผู้บริหารทราบถึงพิสัยและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองที่สามารถตัดสินใจได้ 

5. นโยบายจะท าหน้าที่เป็นโครงร่างที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต้นและช่วย
ให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมอบหน้าที่และอ านาจให้กับผู้บริหารระดับต้นตรงกับความรู้
ความสามารถ 

6. นโยบายที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปโดยความถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงตรง      
ซึ่งนโยบายนั้นๆ อาจเป็นนโยบายที่ใช้ได้นาน หากองค์การมีเสถียรภาพและมั่นคง หรือนโยบาย        
ที่ก าหนดนั้นมีความชัดเจนเป็นที่เข้าใจของของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ และเป็นนโยบาย            
ที่บุคลากรทุกฝ่ายในองค์การร่วมกันคิดค้น  

อย่างไรก็ตาม วิ โรจน์  สารรัตนะ (2543) ได้กล่าวถึงนโยบายที่ดีควรมีคุณลักษณะ                   
1) มีเป้าหมายที่ส่งผลประโยชน์องค์การและประชาชนโดยส่วนรวมมากที่สุด 2) ครอบคลุมภารกิจและ
มีความสอดคล้องกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ขัดแย้งกัน 3) ได้มาจากการกลั่นกรองถึงความส าคัญ
และความต้องการ 4) ประกอบไปด้วย เป้าหมาย แนวทาง และกลวิธีที่ดี ด าเนินการได้รวดเร็วและ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 5) มีเนื้อหาเป็นหลักในการด าเนินงาน และมีหลักประกันในการประเมิน
ความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 6) เป็นข้อความที่ชัดเจน ถ่ายถอดสู่การปฏิบัติได้โดยง่ายและ
มีความเข้าใจตรงกัน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความส าคัญของนโยบายบายนั้นท าให้องค์การมีทิศทางในการด าเนินงาน
อย่างมีเป้าหมาย ท าให้ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถตัดสินใจได้ตามขอบเขตหน้าที่และอ านาจของตน 
หากองค์การมีนโยบายที่ดี เหมาะสม โดยไม่ถือเอาทัศนะของบุคคลเป็นที่ตั้ง เนื่องจากนโยบาย
สามารถมองได้จากหลายแง่มุม มุมหน่ึงอาจอาจเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคลหนึ่งแต่ไม่ได้รับการยอมรับ
อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของนโยบายจะเป็นคุณลักษณะตามหลักการเสียงข้างมาก
หรือทัศนะของกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยอนุโลม ซึ่งในที่นี้อาจมีกลุ่มคนเสียงข้างน้อยโจมตีคัดค้าน 
วิพากษ์วิจารณ์ ตามความเห็นของเขาหรือตามเหตุผลของเขาในกลุ่มคนเหล่านั้น 
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นโยบายมีหลายระดับ หลายประเภท และหลายองค์ประกอบ มีขอบเขตครอบคลุมเป้าหมาย
ปลายทางที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการปฏิบัติ รวมถึงความละเอียดชัดเจนของข้อความลดหลั่นแตกต่างกันไป
ในแต่ละระดับ ผู้วิจัยได้ศึกษาประเภทและองค์ประกอบของนโยบายเพื่อประโยชน์ของงานวิจัยดังนี้ 
  ประเภทของนโยบาย 
  ประเภทของนโยบายสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดตามหน้าที่  ตามระดับชั้นของการ
บริหารองค์การ ประชุม รอดประเสริฐ (2547) และ ไชยา ภาวะบุตร (2549) ได้แบ่งประเภทของ
นโยบาย  ตามระดับชั้นของการบริหารองค์การ ดังนี้ 
  1. นโยบายพื้นฐาน (Basic Policy) เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง เป็นนโยบาย
พื้นฐานส าหรับการก าหนดนโยบายประเภทอื่นๆ นโยบายประเภทนี้มีลักษณะเป็นแนวคิดกว้างๆ 
บางครั้งเรียกว่า นโยบายหลัก หรือ นโยบายระดับชาติ 
  2. นโยบายทั่ ว ไป (General Policy) เป็นนโยบายที่ เกิดขึ้นโดยผู้บริหารระดับกลาง           
เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นตามนโยบายพื้นฐาน ท าให้นโยบายพื้นฐานมีความชัดเจนขึ้น เป็นที่เข้าใจของ   
ผู้ปฏิบัติ บางครั้งเรียกว่า นโยบายการบริหาร 
  3. นโยบายเฉพาะแผนก (Department Policy) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับ
หัวหน้าแผนก เป็นนโยบายที่มีความละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่อง เฉพาะกิจ นโยบายประเภทนี้ถูก
ก าหนดขึ้นโดยอาศัยนโยบายทั่วไป และนโยบายพื้นฐานเป็นหลัก อาจเรียนนโยบายนี้ว่า นโยบาย
เฉพาะกิจ 
  นอกจากนี้ประเภทของนโยบายสามารถจ าแนกได้ตามการก าหนดของประเทศดังนี้ 
  1. นโยบายหลัก หรือ นโยบายระดับชาติ (National Policy) เป็นนโยบายที่รัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าขึ้น โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินงานเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน และความเจริญมั่นคง ความมีเสถียรภาพของประเทศชาติ มีลักษณะที่เป็นแนวทาง
กว้างๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานหรือกรอบในการก าหนดนโยบายระดับอื่นๆ คณะรัฐมนตรีจะเสนอนโยบายต่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินงานได้ 
  2. นโยบายการบริหาร (Administrative Policy) เป็นนโยบายระดับหน่วยงาน เช่น 
กระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง และอธิบดี เป็นผู้จัดท าขึ้นเป็นการจ าลอง
นโยบายหลักในส่วนที่กระทรวง กรม จะต้องรับไปปฏิบัติ โดยจะต้องจ ากัดขอบเขต หรือปรับปรุงเสริมแต่ง
ให้มีความละเอียดชัดเจน เพื่อเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่และความรับผิดขอบของหน่วยงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายบริหารนั้นจะต้องค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
นโยบายนั้นน าสู่การปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  3. นโยบายเฉพาะกิจ (Specific Policy) เป็นนโยบายระดับกองหรือระดับแผนกเป็นผู้จัดท าขึ้น
เฉพาะกิจอันเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน โดยยึดถือนโยบายหลักนโยบายการบริหารเป็นเกณฑ์ในการ
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ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจยังเป็นนโยบายที่จัดท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันทันด่วน เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะสิ้นสุดโดปริยาย 
  สรุปได้ว่าประเภทของนโยบายสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) นโยบายหลัก หรือ 
นโยบายระดับชาติ 2) นโยบายการบริหาร และ 3) นโยบายเฉพาะกิจ ซึ่งแต่ละประเภทของนโยบาย
เหล่านี้เกี่ยวพันถึงหน้าที่และอ านาจของผู้บริหารแต่ละระดับในการก าหนดนโยบาย 
  องค์ประกอบของนโยบาย 
  องค์ประกอบของนโยบาย เป็นปัจจัยที่มีคุณสมบัติส าคัญพื้นฐานของนโยบาย การพิจารณา
องค์ประกอบของนโยบายนั้นเพื่อง่ายต่อการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนโยบาย สิ่งใดไม่เป็นนโยบาย          
สุรนาท ขมะณรงค์ (2540) และ คะนึง สายแก้ว (2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายมี 4 
ลักษณะดังนี ้  
  1. เหตุผลของการก าหนดนโยบาย กล่าวคือ เป็นเหตุผลและสาเหตุที่มาของการก าหนด
นโยบายในเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลก าหนดขึ้น หากนโยบายที่ก าหนดมีเหตุผลพอ สาธารณชนก็ยอมรับได้ 
ดังนั้นตัวนโยบายต้องอ้างอิงถึงสาเหตุที่มาและเหตุผลในการก าหนดนโยบายด้วย 
  2. เป้าหมายของนโยบาย หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากนโยบายเป็นการก าหนดเป้าหมายของ
นโยบาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลมุ่งไปให้ถึง แต่ข้อส าคัญคือ เป้าหมายต้องมีความชัดเจน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบายมีหลักยึดที่ชัดเจน 
  3. วิธีการหรือกลวิธีที่ท าให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้ นโยบายหนึ่งอาจประกอบไปด้วยกลวิธีหลายกลวิธีที่ผู้ปฏิบัติต้อง
เลือกวิธีที่เหมาะสมไปใช้ 
  4. ทรัพยากรหรือปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย ในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่า
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดบรรลุผล ทรัพยากรที่เป็น
องค์ประกอบของนโยบายเช่น คน เงิน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น 
  นอกจากนี้แล้ว ประชุม รอดประเสริฐ (2545) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายเพิ่มเติม 
โดยจ าแนกเป็น 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (Fundamental Factor) และ   
2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ดังนี้ 
  1. ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (Fundamental Factor) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ก าหนด
นโยบายที่ต้องค านึงถึงตลอดเวลา หากไม่ค านึงถึงอาจท าให้นโยบายขาดความสมบูรณ์ และไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ก าหนดนโยบาย วิธีการหรือ
กระบวนการในการด าเนินนโยบาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสาร เป็นต้น 
  2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ผู้ก าหนด
นโยบายที่ต้องค านึงถึง เพราะสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย เช่น ปัจจัย
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ทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์  
  จากการศึกษาองค์ประกอบของนโยบาย พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของนโยบายเป็นส่วนส าคัญ
ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นนโยบาย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy Objective) และแนวทาง
ของนโยบาย (Policy Means) นโยบายจะขาดองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ เช่น มีเพียง
วัตถุประสงค์แต่ไม่บอกแนวทาง สิ่งที่ก าหนดนั้นก็ไม่เป็นนโยบายจะเป็นเพียงความต้องการปรารถนา
เท่านั้น ซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ และประยุทธ ชูสอน (2548) เห็นว่า นโยบายที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบ
ส่วนที่ 3 คือ กลไกของนโยบาย (Policy Mechanism) โดยกลไกของนโยบายจะช่วยให้เห็นถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด แนวทางที่ชี้น าไว้ต้องมีกลไกอะไรบ้างเป็นเครื่องมือ ดังนั้นกลไกนโยบายจึง
หมายรวมถึง ระเบียบ กฎหมาย ที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของนโยบายที่ส าคัญ คือ 1) เป้าหมาย 2) ยุทธศาสตร์ 3) กลไกสู่การปฏิบัติ
และการประเมินผล  
  รูปแบบของการก าหนดนโยบาย 
  รูปแบบของการก าหนดนโยบายสามารถก าหนดได้ 7 รูปแบบตามแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
และประยุทธ ชูสอน (2548) ดังนี้ 1) รูปแบบผู้น า (Elite Model) ผู้ก าหนดนโยบายคือผู้น า ยึดหลัก
อ านาจนิยม กล่าวคือ ผู้น าต้องการอะไร เมื่อก าหนดแล้วผู้ตามมีหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล           
2) รูปแบบกลุ่ม (Group Model) เป็นการก าหนดนโยบายโดยกลุ่ม ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการหา
จุดร่วมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยอาศัยหลักการเสียงข้างมาก การประนีประนอม หรือการ
เจรจาต่อรอง 3) รูปแบบสถาบัน (Institution Model) ก าหนดโดยสถาบัน โดยยึดหลักความเป็น
สถาบัน อ้างอิงความเป็นสถาบันที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามอาจต้องได้รับโทษ หรือ     
มีบทลงโทษ 4) รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) ยึดหลักความต่อเนื่องจากอดีตสู่
ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้อาจมีข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ และความริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่       
5) รูปแบบระบบ (System Model) ยึดถือแนวคิดว่า นโยบายเป็นปัจจัยป้อนออก  (Output) ที่เกิด
จากปัจจัยป้อนเข้า (Input) ของปัญหาและความต้องการ หรือข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
ในองค์การหรือสังคม แล้วมีกระบวนการ (Process) ของโครงสร้างองค์การหรือสังคมที่ก าหนดเป็น
นโยบาย 6) รูปแบบกระบวนการ (Process Model) ยึดถือความคิดว่าการก าหนดนโยบาย การก าหนด
กิจกรรมมีขั้นตอนต่างๆ เป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนการก าหนดปัญหาความต้องการ ข้อเรียกร้อง 
มีขั้นตอนการเสนอแนะทางเลือกนโยบายที่หลากหลาย มีขั้นตอนที่เลือกนโยบายที่ดีที่สุดหรือ
เหมาะสมที่สุด มีขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ และมีขั้นตอนประเมินนโยบาย 7) รูปแบบเหตุผล 
(Rational Model) ค านึงถึงผลตอบแทน (Gain) ที่ได้รับมากกว่าค่าใช้จ่าย (Cost) ซึ่งผลตอบแทนมิได้
หมายถึงเฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น แต่หมายถึงผลได้ผลเสียด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งการก าหนดนโยบายในแบบนี้ได้นั้น 
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ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องมีความรู้ความสามารถหลายประการ เช่น รู้ว่าอะไรคือความต้องการของ
องค์การและสังคม และสิ่งใดมีน้ าหนักมากน้อยกว่ากันอย่างไร รู้ทางเลือกนโยบายทุกทางที่มีอยู่ 
สามารถคาดการณ์ถึงผลของทางเลือกนโยบายแต่ละทางได้ถูกต้อง สามารถค านวณหาอัตราส่วน
ระหว่างผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายแต่ละทางเลือกและสามารถเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการก าหนดนโยบายข้างต้น การวิจัยครั้งนี้
มีรูปแบบสอดคล้องกับรูปแบบผู้น า รูปแบบกระบวนการ และรูปแบบเหตุผล ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้
ประกอบการวิจัย 
 การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ สมภาร ศิโล (2553) ได้ให้ความเห็นว่าการถ่ายทอดนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนย่อยหนึ่งของขั้นตอนหลักเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นสิ่งส าคัญใน
การผลักดันให้นโยบายได้รับการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ผู้ได้รับ การรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและผู้ได้รับผลจาก
นโยบาย อันจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้นโยบายได้รับความส าเร็จในที่สุด ในการน านโยบายสู่ การ
ปฏิบัติ ผู้มอบและผู้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของนโยบาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจและสามารถแปลความหมายของนโยบายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจาก
โดยทั่วไปนโยบายอาจจะมีลักษณะที่ขาดความชัดเจนในตัวเองอยู่บ้าง กล่าวคือ นโยบายส่วนหนึ่งมี
ลักษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ นโยบายบางครั้งผู้ก าหนดท าให้มีความชัดเจนมากขึ้น  คือมีลักษณะเป็น 
เชิงทางเลือก และนโยบายที่ดีจะมีความชัดเจนถึงข้ันที่บอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย คือ มีลักษณะ
เป็นเชิงมาตรการ  
 ในเรื่ององค์ประกอบของนโยบายนั้นจะช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้มอบนโยบายตระหนัก
ถึงความชัดเจนในนโยบาย ที่ตนก าหนดขึ้น อันจะท าให้ผู้รับนโยบายเกิดความเข้าใจชัดเจนง่ายต่อการ
รับน าไปตีความและจัดท าเป็นนโยบายรอง และแผนปฏิบัติง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับ
นโยบายสามารถแยกแยะส่วนส าคัญของนโยบายและแปลความหมายได้ถูกต้องชัดเจนง่ายขึ้น ทั้งนี้
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ให้เป็นนโยบายย่อยก็ดี การแปลงนโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติก็
ดีจะต้องจัดวัตถุประสงค์แนวทางด าเนินการและกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ประเด็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับของนโยบาย 
 โดยทั่วไปนโยบายมักมีหลายระดับ ลดหลั่นกันไปตามระดับการบังคับบัญชารับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติจึงต้องมีการจัดระดับของนโยบายตามแนวดิ่งและ
แบ่งซอยขอบเขตของนโยบาย ลดหลั่นตามความรับผิดชอบของระดับหน่วยงานดังกล่าวด้วย การแบ่ง
โดยอาจแบ่งซอยขอบเขตของนโยบายตามก ลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ เนื้อหาสาระ หรือวิธีอื่นๆ ก็ได้ในการ
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แปลงนโยบายสู่การปฏิบัตินี้ ผู้มอบและผู้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของ
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจและสามารถแปลความหมายของนโยบายได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายอาจมีลักษณะที่ขาดความชัดเจนในตัวเองอยู่บ้าง กล่าวคือนโย
บายส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งผู้ก าหนดนโยบาย ท าให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
คือมีลักษณะเป็นเชิงทางเลือก นโยบายที่ดีจะมีความชัดเจนถึงขั้นที่บอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย 
คือมีลักษณะเป็นเชิงมาตรการ อันจะท าให้ผู้รับนโยบายเกิดความเข้าใจชัดเจนง่ายต่อการรับน าไป
ตีความและจัดท าเป็นนโยบายรอง และแผนปฏิบัติง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับนโยบาย
สามารถแยกแยะส่วนส าคัญของนโยบายและแปลความหมายได้ถูกต้องชัดเจนง่ายขึ้น ทั้งนี้ เน่ืองจาก 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ให้เป็นนโยบายย่อยก็ดี การแปลงนโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติก็ดี จ าเป็นต้อง
จัดวัตถุประสงค์ แนวทางด าเนินการและกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยสรุปแล้วจะเห็นว่า นโยบายมี
หลายระดับตามระดับการบังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและสามารถแปลความหมาย
ของนโยบายได้ว่า สิ่งใดเป็นนโยบายหลัก สิ่งใดเป็นนโยบายรอง และสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์
ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้รับนโยบายระดับกลางโดยทั่วไปจะท าหน้าที่ 2 ส่วนคือ      
1) น านโยบายมาจัดท าเป็นแผนส าหรับหน่วยงานของตนเองเป็นผู้ปฏิบัติ และ 2) ก าหนดนโยบายหรือ
แผนให้หน่วยงานระดับล่างลงไปรับไปปฏิบัติ ส่วนผู้ปฏิบัติระดับล่างจะท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้คือ 1) น านโยบายจากหน่วยเหนือมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ และ 2) รับแผน
ของหน่วยเหนือมาปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นด้วยก็ได้ ดังนั้นผู้รับมอบ
นโยบายจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน และสามารถแปล
ความหมายของนโยบายแล้วเชื่อมโยงมาสู่การท าแผนให้ได้ ในการแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ
อาจจะมีการก าหนดนโยบายย่อย หรือนโยบายรองให้หน่วยงานระดับล่างรับไปด าเนินการ แต่ใน
ท้ายที่สุดจ าเป็นต้องมีแผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการน านโยบายสู่การปฏิบัติจึงมีกิจกรรมอย่างน้อย   
4 เรื่อง คือ 1) การตีความวัตถุประสงค์ในนโยบาย แล้ววิเคราะห์แยกแยะเป็นวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายย่อยๆ ลงไปเพื่อให้เป้าหมายย่อยเหล่านั้นมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ และทุกเป้าหมายที่
ก าหนดนั้นต่างมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบาย 2) การขยายความเรื่องแนวทางการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในนโยบาย เพื่อเห็นวิธีการปฏิบัติได้ซึ่งแนวทางเหล่านั้นตอบสนองเป้าหมายของแผนและ
สอดคล้องกับแนวทางในนโยบายด้วย 3) การแปลความหมายในส่วนกลไกของของนโยบายออกมาใน
รูปที่เป็นเครื่องมือและทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผน ว่าต้องมีอะไรบ้าง 
จ านวนเท่าใดและคุณภาพอย่างไร และ 4) การจัดหาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของแผน วิธีการปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ให้ประสาน สอดคล้องกันในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต 
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ซึ่งมีทรัพยากร เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองด้วยเหตุนี้ นโยบายหนึ่งๆ อาจมีการถ่ายทอดลงไปเป็น
แผนปฏิบัติมากกว่าแผนหนึ่งก็ได้ และในกรณีเช่นนี้ เพื่อมิให้แต่ละแผนมีลักษณะแตกแยกคนละ
ทิศทาง จ าเป็นต้องใช้หลักการประสานแผนก ากับในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 2 ลักษณะดังนี้คือ  
1) การก าหนดแผนในลักษณะเป็นองค์ประกอบ คือการแยกแยะวัตถุประสงค์ของนโยบายออกมาใน
รูปที่ท าให้เกิดแผนมากกว่า 1 แผน และแต่ละแผนต้องปฏิบัติพร้อมๆ กันไป จะขาดแผนใดแผนหนึ่ง
ไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายของนโยบาย 2) การก าหนดแผนในลักษณะเป็นการสนับสนุน คือมี
การแยกแยะวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของนโยบายออกเป็นหลายๆ ส่วนและแต่ละส่วนมีความ
เป็นอิสระในตัวเอง แต่สามารถจัดล าดับความส าคัญเป็นส่วนหลักส่วนรองไว้ ซึ่งการแยกแยะ
วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะท าให้เกิดแผนมากกว่าหนึ่งแผน และแต่ละแผนสามารถ
ท าให้นโยบายบรรลุความส าเร็จได้ในตัวเอง แม้จะขาดแผนอื่นๆ แต่หากมีแผนอื่นๆ ด้วยจะช่วยให้
นโยบายบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน  
 ในส่วนขั้นตอนการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติมีลักษณะเป็นการจัดท านโยบายย่อยรองรับ
นโยบายใหญ่หรือการจัดท าแผนเพื่อให้ เป็นกลไกของนโยบายนั่นเอง ดังนั้นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนและปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในกระบวนการดังกล่าวด้วย จึงจะท าให้การ
น านโยบายลงสู่การปฏิบัติได้ผลดี ขั้นตอนดังกล่าวอาจก าหนดตามล าดับดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ เพื่อให้สามารถตีความวัตถุประสงค์ แนวทาง และ
กลไกของนโยบายได้ถูกต้องชัดเจน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงนโยบายของหน่วยเหนือที่ก าหนดมา
การวิเคราะห์ที่ดีอาจจ าเป็นต้องศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของนโยบายนั้น แนวความคิดที่อยู่
เบื้องหลังของนโยบาย ลักษณะและกระบวนการก่อเกิดของนโยบายการเข้ามามีบทบาทของกลุ่ม
สถาบัน หรือผู้น าในการก าหนดนโยบาย ผลของการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนานโยบายนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้สามารถตีความหมาย แยกแยะ คาดการณ์ 
และขยายความ วัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกลของนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้องลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานปฏิบัติ ผู้น านโยบายของหน่วยเหนือ 
จ าเป็นต้องทราบว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายเก่าหรือใหม่ แต่มีการปรับเปลี่ยนจากนโยบายเดิม และ
นโยบายนั้นได้มีการถ่ายทอดลงเป็นนโยบายหรือแผนของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบแล้วอย่างไร 
ทั้งนี้เพื่อจะได้น านโยบายและแผนนั้นมาวิเคราะห์โดยใช้แนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์นโยบายของ
หน่วยเหนือแต่จะสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดลึกซึ้งกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญหาการปฏิบัติและ
ผลของการน ามาปฏิบัติเพื่อจะน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการวางแผนต่อไป 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจาก
นโยบายของหน่วยเหนือ นโยบายและแผนในเรื่องนั้นๆ ของหน่วยงานตัวเองแล้ว ผู้รับนโยบายก่อนจะ
จัดท าแผนต่อไปจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
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หรือปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะด้าน กล่าวคือ หากหน่วยงานที่ผู้รับนโยบายเป็นระดับ
อ าเภอ ผู้รับนโยบายจ าเป็นต้องน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในนโยบายนั้นมาพิจารณา 
หากยังไม่มีก็จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมเพิ่มเติม โดยก าหนดกรอบเพื่อให้เป็นแนวทางในการรวบรวม
วิเคราะห์ให้ตรงกับประเด็นหลักที่ต้องการ ในการวิเคราะห์อาจแยกแยะให้เห็นสภาพปัญหาและความ
แตกต่างของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ หรือแยกแยะตามพื้นที่ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นระดับของ
สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันและช่องว่างระหว่างเป้าหมายของนโยบายที่หน่วยเหนือต้องการ อันจะน าไปสู่
การก าหนดเป้าส าเร็จและความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นตลอดจนวิธีปฏิบัติและทรัพยากรที่
จะต้องใช้ 
 ขั้นที่  4 วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ในการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น 
จ าเป็นต้องมีการจ าแนกเป้าส าเร็จ แนวทางปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ของแต่ละหน่วยงานที่รับแผนไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะแต่ละหน่วยงานนอกจากจะมีปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่อาจ
แตกต่างกันไปแล้ว ยังมีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกันไปด้วย ศักยภาพและความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบาย ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาได้
จากปัจจัย 3 ด้านคือ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน คือ การที่หน่วยงานมีโครงสร้างเล็ก ใหญ่ 
ขนาดใด การจัดหน่วยงาน บทบาท ภารกิจกว้าง แคบเพียงใด ตลอดจนมีการจัดตั้งเก่า ใหม่ อย่างไร 
โครงสร้างหน่วยงานจะเป็นศักยภาพพื้นฐานที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถจะรับนโยบายมาปฏิบัติได้
กว้าง แคบแค่ไหน 2) ปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากร คือการที่หน่วยงานมีอัตราก าลังคน เครื่องมือ 
เครื่องใช้ตลอดจนงบประมาณเพียงพอแค่ไหนส าหรับการรับนโยบายมาปฏิบัตินั่นเอง  3) ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของหน่วยงาน งานด้านการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายส าเร็จของนโยบายนั่นเอง หน่วยงาน
บางแห่งมีทรัพยากรมากแต่อาจขาดประสิทธิภาพการจัดการ แต่บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการ
น านโยบายไปปฏิบัติได้สูงทั้งๆ ที่มีทรัพยากรจ ากัด ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้จะต้องน ามาพิจารณาประกอบกัน 
เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมโดยส่วนรวมของหน่วยงานที่จะรับนโยบายมาปฏิบัติ และใช้ในการ
ก าหนดเป้าส าเร็จและแนวทางปฏิบัติของแผนด้วย 
 ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ในการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายใด
ก็ตามจ าเป็นต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 ขั้นที่ 6 ก าหนดเป้าส าเร็จในการวางแผนสนองนโยบายใดๆ เมื่อวิเคราะห์เป้าส าเร็จที่ต้องการ
ของนโยบาย ปัญหาความต้องการ และศักยภาพของหน่วยรับนโยบายแล้ว จึงน าเอาผลการวิเคราะห์
ในข้อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมาก าหนดเป้าส าเร็จ โดยแยกเป็นเป้าส าเร็จรวมและเป้าส าเร็จย่อยซึ่งอาจ
แบ่งกลุ่มพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายก็ได้ ทั้งนี้การก าหนดเป้าส าเร็จจะต้องค านึงถึง 1) ความเป็นไปได้ที่
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จะบรรลุ (Obtainable) 2) สามารถวัดได้ (Measurable) และ 3) ท้าทายให้อยากท าจนบรรลุเป้าส าเร็จ 
(Challenging)  
 ขั้นที่ 7 ก าหนดวิธีปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ เมื่อสามารถก าหนดเป้าส าเร็จได้เหมาะสมแล้ว   
มีการตรวจสอบความเป็นไปได้แล้ว ผู้รับนโยบายจ าเป็นต้องแปลงและด าเนินการในนโยบายให้ออกมา
เป็นวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องมุ่งให้บรรลุเป้าส าเร็จของนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวด าเนินการในนโยบายด้วย 
 ขั้นที่ 8 ก าหนดองค์กรปฏิบัติ ในการรับนโยบายมาปฏิบัติในแต่ละเรื่องอาจใช้องค์การประจ า
หน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือบางครั้งนโยบายบางเรื่องต้องการหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษต่าง
จากหน่วยงานเดิมก็ได้ 
 ขั้นที่ 9 ก าหนดวิธีการจัดการ เพื่อให้หน่วยงานล่างสามารถรับแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติได้
ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการจัดการคือการจ าแนกกิจกรรมต่างๆ และทรัพยากรที่ใช้ให้สัมพันธ์
กันกับเป้าส าเร็จที่ต้องการบรรลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างระบบอ านวยการจัดการให้เกิดขึ้นด้วย เช่น มี
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้ให้มีการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการ 
และการปรับเปลี่ยนเป้าส าเร็จ วิธีด าเนินการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรเพื่อให้กิจกรรมเข้ากับสภาพ
ความเป็นจริงของผู้ปฏิบัตินั่นเอง และจะต้องไม่ลืมว่ามีการจัดการในแต่ละระดับของหน่วยงาน
แตกต่างกันอย่างไรด้วย 
 ขั้นที่ 10 ก าหนดแนววิธีการควบคุมการบรรลุเป้าส าเร็จ ในการก าหนดเป้าส าเร็จและ
วิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยธรรมชาติการท างานทั่วไปมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรมาก บรรลุเป้า
ส าเร็จต่ า ดังนั้นในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจึงมักจะต้องมีการควบคุมให้ใช้ทรัพยากรน้อย แต่ได้
เป้าส าเร็จสูง การควบคุมดังกล่าวจึงอาจเป็นมาตรฐานเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ ซึ่งมีขอบข่ายกว้างใน
ทางการจัดการ อาจมีหลายลักษณะได้แก่ การรายงาน การติดตาม การนิเทศ และการประเมินผล 
ซึ่งถ้าหากจะให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติก็ควรก าหนดเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จไว้ให้ชัดเจน 
 3. ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ส าหรับปัจจัย
ที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ มีดังนี้ 
  3.1 ลักษณะของนโยบาย มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ 
นโยบายได้แก่ 1) ประเภทของนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายจะมีโอกาสประสบผลส าเร็จ 
มากที่สุดหากนโยบายนั้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ น้อยที่สุด และมีความเห็นพ้อง
ต้องกันในวัตถุประสงค์ในระดับสูง 2) ผลประโยชน์ของนโยบายนั้นๆ ความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติขึ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมา น้ าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายนั้น
ผลักดันให้เกิดขึ้นมา ถ้าการรับรู้มีมากกว่านโยบายให้ประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น โอกาส
ความส าเร็จก็จะมีมาก 3) ความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ และความต้องการของผู้ที่จะได้รับ
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ผลกระทบจากนโยบายนั้น 4) ความเป็นไปได้ในการน ามาทดลองก่อนในเชิงปฏิบัติในลักษณะของ
โครงการทดลอง โอกาสส าเร็จจะมีมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถท าเป็นโครงการทดลองก่อนได้  
5) ความเห็นผลได้ของนโยบาย นโยบายที่สามารถส่งผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จะมีโอกาสในการ
ประสบผลส า เ ร็ จ ในทางปฏิบั ติ มากกว่ านโยบายที่ ไ ม่ ส ามารถชี้ ให้ เห็นถึ งผลที่ ชั ด เจน 
6) คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ คุณประโยชน์ของการส่งข้อมูลย้อนกลับมีความส าคัญมากต่อ
ความส าเร็จของนโยบายโดยเฉพาะถ้าเป็นนโยบายที่เสนอการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
  3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้การก าหนดนโยบายไปปฏิบัติ
นั้นส าเร็จแยกพิจารณาได้ดังนี้ 1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ หากวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน โอกาส
การตีความผิดจะเป็นเหตุท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติล้มเหลวได้ 2) ความสอดคล้องต้องกันของ
วัตถุประสงค์ นอกจากวัตถุประสงค์จะชัดเจนแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 3) ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ คือ ง่ายต่อความเข้าใจ ความรับรู้ ของผู้ที่จะน าไป
ปฏิบัติว่า นโยบายนั้นๆ มีวัตถุประสงค์อย่างไร 4) ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย จะทราบว่า
ความส าเร็จของนโยบายนั้นแสดงให้เห็นได้อย่างใด อะไรคือตัวชี้วัดว่านโยบายนั้นประสลผลส าเร็จ 
ฉะนั้นจ าเป็นต้องมีดัชนีชี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายนั้นๆ 5) ความไม่เที่ยงตรงของ
ข่าวสารต่อผู้น านโยบายไปปฏิบัติ หากแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องในการแปล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือมาตรฐานต่างๆ ของนโยบาย ข้อขัดแย้งเหล่านั้นจะท าให้การปฏิบัติ
เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่แท้จริง 
  3.3 ความเป็นไปได้ทางการเมือง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ทางการเมืองได้แก่
1) การเจรจาระหว่างรัฐบาลและเอกชน ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนหรือคัดค้านที่เอกชนมีต่อนโยบาย ถ้านโยบายใดจ าเป็นต้องมีการเจรจากับกลุ่มธุรกิจเอกชน
อยู่เสมอ โอกาสที่จะประสบปัญหาจะมีเมื่อน าไปปฏิบัติ  2) ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลที่ส าคัญในวงการรัฐบาลและรัฐสภา 
โอกาสที่จะถูกคัดค้านเมื่อน าเข้าพิจารณาในกระบวนการทางนิติบัญญัติ 3) ผลกระทบของนโยบายที่มี
ต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล กลุ่มอิทธิพลจะใช้วิถีทางทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อที่จะยับยั้งการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย 4) การสนับสนุนจากชนชั้นผู้น า โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาหากการ
สนับสนุนจากชนชั้นผู้น าโอกาสน านโยบายไปปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ยาก 5) การสนับสนุนจากสื่อมวลชน 
นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากสื่อมวลชนมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 6) การสนับสนุนจากผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งว่าชอบหรือไม่กับนโยบายนั้น 
  3.4 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นเร็วจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายที่วางเอาไว้ต้อง
สอดคล้องกับสภาวการณ์ หรือภาวะแวดล้อมที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ข้อเสนอของนักวิชาการ  
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ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศจะต้องน ามาพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ประเทศก าลังพัฒนาก็เป็นได้ 
  3.5 ความพอเพียงของทรัพยากร นโยบายที่จะน าไปปฏิบัติให้ส าเร็จนั้นต้องได้รับการ 
สนับสนุนทางทรัพยากร ทั้งด้านเงิน คน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะกระทบกับประสิทธิภาพของนโยบาย 
  3.6 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างของหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปปฏิบัตจิะมีส่วนอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั้น ซึ่งพิจารณาได้เป็น 1) ประเภทของ
หน่วยงาน หน่วยงานทีมีก าลังคนทรัพยากรอื่นๆ พร้อม อยู่แล้ว มีโอกาสที่นโยบายจะประสบ
ความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานที่ไม่พร้อม 2) โครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับ
บัญชา หน่วยงานขนาดเล็กที่มีระดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย จ านวนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาก จะมี
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีระดับชั้น
และสายการบังคับบัญชามากแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย 3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย 
ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานที่ก าหนดและหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ถ้าความสัมพันธ์มีมากโอกาสความส าเร็จก็จะมีมากด้วย  
  3.7 กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  1) จ านวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นเท่าใด ปัญหาในเรื่องการประสานงาน
จะมีมากขึ้น และหากไม่สามารถประสานกันได้โอกาสที่นโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ้น และหากไม่
ประสานกันได้ โอกาสที่นโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ้น 2) จ านวนจุดตัดสินใจ จ านวนจุดตัดสินใจของ
นโยบายถ้ามีมากขึ้นเท่าใดความล่าช้าในการปฏิบัติก็มีมากขึ้นเท่านั้น  3) ความสัมพันธ์ดังเดิมของ
หน่วยงายที่ร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ถ้าร่วมมือกันดีก็จะท าให้นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้
ผลส าเร็จ ตรงกันข้ามกับความขัดแย้งดั้งเดิมซึ่งถ้ามีก็จะน าไปสู่ความล้มเหลว  4) การแทรกแซงของ
หน่วยงานระดับนโยบายอาจประสบปัญหาหากถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินไป 
  3.8 ทัศนคติของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ขัดกับความรู้สึกพื้นฐานหรือ 
ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติอาจได้รับการคัดค้านหรือปฏิบัติอย่างไม่เต็มใจ ทัศนคติที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย พิจารณาได้ดังนี้ 1) ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
นโยบายที่ผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติได้ดี ต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ เห็นด้วยและมีความรู้สึก
ผูกพัน 2) ผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่มีผลให้ผู้ปฏิบัติ        
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวคิดที่เคยปฏิบัติเป็นเวลาช้านาน มักประสบความล้มเหลว       
3) ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ถ้าผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับ
นโยบาย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่ขัดต่อค่านิยมที่ตนยึดถือ โอกาสที่จะท าให้นโยบายล้มเหลวก็สูง 
4) ผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติ ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติมักจะหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดกับผลประโยชน์ของตน 
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ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมี
หลายประการด้วยกัน เช่น แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย 
ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่างๆ 
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
 4. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 ส าหรับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้ให้
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการน านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติให้บรรลุผล โดยได้ก าหนดข้อเสนอเป็น 
13 ยุทธศาสตร์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้ปัญหาเพื่อ
แก้ไขและป้องกัน 3) ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ 4) น าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 5) พัฒนาปัจจัยที่
ส่งผลต่อนโยบาย 6) ติดตาม ประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนา 7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 8) มุ่งเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 9) ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน์ ริเริ่มและสร้างสรรค์ 10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อ
การศึกษา 11) ทบทวนข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา 12) ทบทวนเพื่อเข้าใจในนโยบาย 13) พัฒนาตัวแบบ
กระบวนการนโยบายของหน่วยงาน 
 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก จากข้อความที่มีผู้กล่าวว่า “การวางแผนที่ดีท าให้ประสบความส าเร็จไป
แล้วครึ่งหนึ่ง” หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่า อีกครึ่งหนึ่งที่จะท าให้แผนบรรลุผลส าเร็จอย่าง
สมบูรณ์นั้นอยู่ที่ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัตินี้เอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา ทรัพยากร
และความสามารถของบุคคลผู้ที่น าไปปฏิบัติ โดยการด าเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์การ แก้ไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เช่น คน 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการนั้น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategy) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของงานวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategy)  มาจากภาษากรีกว่า strategos เป็นการน าค าสองค าเข้า
ด้วยกันคือ stratus ที่แปลว่า กองทัพ และค าว่า ago ที่แปลว่า การน า เมื่อรวมกันแล้วได้ค าว่า 
strategos แปลได้ว่า ความช านาญของนายพล ดังนั้นจึงหมายถึง การที่นายพลทหารเตรียมการต่อสู้
ในสงคราม (Morrion, Renfro and Boucher, 1987 ; Maassen and VunVught, 1992) ในส่วน
ของนักวิชาการไทย สุวิชัย ศุภรานนท์ (2549) ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกันว่า ยุทธศาสตร์หรือ      
กลยุทธ์ นั้นเกิดจากค าว่า stratos หมายถึง army กับค าว่า age in หมายถึง lead แปลโดย
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ความหมายได้ว่า leading the total organization (การน าองค์การโดยรวม) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จะหมายถึง แผนงาน แนวทาง หรือ วิธีการที่จะน าองค์การไปสู่ผลที่
สอดคล้องกับภารกิจที่มีจุดมุ่งหมายรวมขององค์การนั้นๆ ในต้นศตวรรษที่ 19 มีการใช้ค าว่า 
ยุทธศาสตร์ ในความหมายของการใช้ทรัพยากร หรือภารกิจการสงคราม โดยใช้แผนที่ (การวางแผน
การสงคราม) หรือหมายถึง การรบเพื่อให้ได้ชัยชนะในการรณรงค์ทหาร 
 ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง ศตวรรษที่ 20 ค าว่ายุทธศาสตร์กลับไม่มีความหมายที่แน่ชัดจนไม่
สามารถก าหนดความหมายให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้ และที่ส าคัญมีการใช้ค านี้อย่างกว้างขวางจน
ขาดความหมายที่ชัดเจนในตัวของมันเอง สุรชาติ บ ารุงสุข (2537) ได้กล่าวว่า ตามพจนานุกรมศัพท์
ทางการทหารของส านักงานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาและใช้ก าลังทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ จิตวิทยา และทางทหารตามความจ าเป็น ทั้งในยามสันติ และยามสงครามเพื่อก่อให้เกิดการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อนโยบายของชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความเป็นไปได้ที่จะได้รับ     
ชัยชนะและผลสืบเนื่องในทางเป็นประโยชน์จากชัยชนะและเพื่อลดโอกาสพ่ายแพ้ ซึ่งไม่ต่างจาก
แนวคิดของ ทวีชัย บุญเติม (2540) และ อุทิศ ขาวเธียร (2549) ที่กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่า        
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ เป็นเทคนิคการวางแผน เดิมใช้เพื่อการรบ โดยมีหลักฐานปรากฏใน
ประเทศจีน ต าราพิชัยสงคราม ของซุนวู ที่ได้รวมหลักฐานการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารไว้ 
ทางการทหารจึงรับแนวทางนี้มาใช้ ต่อมาแพร่มายังภาคธุรกิจ นักธุรกิจภาคเอกชนได้ประยุกต์แนวคิด
วิธีการของแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยค านึงถึงการแข่งขันเพื่อให้อยู่รอดและ
มุ่งหวังผลก าไรเป็นหลัก ต่อมานักวางแผนภาครัฐได้น าแนวทางปฏิบัติของเอกชนมาประยุกต์ต่อ
เพื่อให้การบริหารภาครัฐสามารถปรับแนวทางและกลไกได้ทันยุคทันสมัย โดยปรับเปลี่ยนข้อค านึง 
หลักการ การด าเนินงาน เป็นการสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และปรากฏภายหลังว่า 
ข้อค านึงดังกล่าวมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของการประกอบการได้มากกว่าเอกชน เอกชนจึงหันมา
ค านึงถึงหลักการสนองความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกันเพื่อหวังให้องค์การมีเสถียรภาพด้าน
การตลาดในระยะยาว 
 สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ คือ เทคนิคการวางแผน วิธีการด าเนินงานที่คาดว่าจะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการด าเนินภารกิจขององค์การ  
 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ Stephen P. Robbin (1999) ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีความส าคัญ
อย่างน้อย 12 ประการ ดังนี้ 
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 1. เป็นการให้ความส าคัญกับการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ 
และหรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปกติยุทธศาสตร์สามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
แต่ในที่นี้เน้นเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น  
 2. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่น ามาปรับใช้กับ หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเกือบทุกระดับ 
 3. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 4. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งด้าน
ศาสตร์ ศิลป์ ที่ลุ่มลึก กล่าวคือ การใช้วิชาความรู้และการใช้ฝีมือประกอบกันอย่างสมดุล แยบคายกว่าปกติ 
 5. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ที่มีทิศทาง แนวทาง การวางแผน 
กระบวนการในการด าเนินงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน  
 6. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุหรือน าไปสู่เป้าหมาย
เฉพาะ หรือพันธกิจ หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ยากเป็นพิเศษและไม่อาจส าเร็จได้ด้วยวิธีการปกติ 
 7. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่น ามาปรับใช้ในการต่อสู้หรือการ
แข่งขันได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์  
 8. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 9. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน โดยใช้อุบายหรือกลอุบายที่จะเอาชนะ 
ท าให้ได้เปรียบศัตรู คู่ต่อสู้ หรือคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การค้า การเมือง การทหาร 
 10. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ที่ช่วยให้หน่วยงานก าหนดและ
พัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งช่วยบุคลากรภายในหน่วยงานรู้ว่าจะใช้ในความพยายามไป
ในทางทิศทางใด จึงจะประสบผลส าเร็จในการให้บริการประชาชน 
 11. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ที่ช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้เกิด
แรงผลักดันในการค้นคิดสิ่งใหม่และได้วิธีที่จะเป็นระบบ 
 12. เป็นการบริหาร การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนให้ผู้บริการทุกระดับและ
บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีความผูกพันกันโดยเฉพาะในเรื่องการท าความเข้า ใจวิสัยน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายร่วมกันตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้แล้วความส าคัญของยุทธศาสตร์ยังมีประโยชน์ทางการบริหารที่เห็นได้ชัด คือ      
1) ช่วยให้หน่วยงานบริหาร ด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ช่วย
ให้หน่วยงานบริหาร ด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน เป็นสากล มีระบบ และสอดคล้องกัน 3) ช่วยให้
หน่วยงานก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 4) ช่วยให้หน่วยงาน
สามารถคาดคะเนปัญหาและหาทางแก้ไขได้ 5) ช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาวะผู้น าและมี
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วิสัยทัศน์ 6) ช่วยให้หน่วยงานบริหาร ด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสอดคล้องและ
สนับสนุนแนวคิดทางการบริหารอื่น เช่น แนวคิดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน และ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะส าคัญอย่างน้อย 
6 ประการที่ให้ความส าคัญกับ (1) การจัดการเพื่ออนาคต (2) การวางแผนยุทธศาสตร์ (3) การสร้าง
วัฒนธรรมของหน่วยงาน (4) การสร้างความคล่องตัว (5) ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และ         
(6) การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน 
 จะเห็นได้ว่าความส าคัญของยุทธศาสตร์ คือ ช่วยให้การบริหาร หรือการตัดสินใจ และการลงมือ
ด าเนินการในระยะยาวขององค์การ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารองค์การเป็นพื้นฐาน 
ซึ่งประกอบไปด้วย ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 4 ภารกิจ คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 
3) การน า 4) การควบคุม ซึ่งในปัจจุบันการตัดสินใจของผู้บริหารจะด าเนินการในเชิงยุทธศาสตร์นี้จะ
มักได้ผลตอบแทนสูงกว่าการบริหารองค์การทั่วไป กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการบริหาร
โดยใช้ยุทธศาสตร์จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอชน 
 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์การบริหารนั้นเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด ในการ
ด าเนินงานขององค์การ เสนาะ ติเยาว์ (2546) และ กิ่งพร ทองใบ (2547) ได้กล่าวเอาไว้ว่าประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือวิสัยทัศน์ (Objective or 
Vision) 2) การก าหนดทิศทางหรือภารกิจ (Mission) 3) การก าหนดเป้าหมาย 4) การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และ  5) การก าหนดนโยบาย สอดคล้อกับ Wheelen and Hunger (2000) ที่ได้ก าหนดไว้   
4 ประการ คือ 1) การระบุภารกิจหลัก 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การพัฒนายุทธศาสตร์ และ   
4) การก าหนดนโยบาย นอกากนี้ยังสอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2548) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จในการปฏิบัตินั้นประกอบไปด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าหมาย 
4) ยุทธศาสตร์ 5) มาตรการด าเนินการ และ 6) การประเมินผล โดยน าผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่เป็น
เครื่องแสดงความส าเร็จในการปฏิบัติอาจพิจารณาได้จากผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) โดยปัจจุบัน
จะต้องพิจารณาทั้งด้าน ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีเกณฑ์การวัดที่เกิดขึ้นซึ่ง
เรียกกันว่า ดัชนีบงชี้หรือตัววัดความส าเร็จ (Indicators) 
 ส่วน ศิ ริวรรณ แก้วจันดา  (2553) ได้ ให้แนวคิดว่าองค์ประกอบของยุทธศาสตร์                      
มีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) กล่าวคือ การก าหนดทิศทางขององค์การจะ
ประกอบไปด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจในการด าเนินงานขององค์การอีกด้วย ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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นั้นขั้นแรกองค์การจะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส าคัญขององค์การ ซึ่งภารกิจ หมายถึง 
ประกาศ หรือ ข้อความขององค์การที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน และก าลังท าอะไรใน
อนาคต และองค์การจะเป็นองค์การแบบใด และจะก้าวสู่การเป็นองค์การแบบใดนั้นทั้งนี้เพื่อบรรลุ
ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย 
ข้อความที่มีต่อเป้าหมาย และสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้าง
สภาพแวดล้อมในการก าหนดยุทธศาสตร์อีกด้วย เป้าหมาย (Goal) เป็นสิ่งที่บอกถึงความต้องการ
ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตขององค์การ และพยายามให้บรรลุถึง โดยมีการก าหนดให้ ชัดเจน 
กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายจะมีการก าหนดชัดเจนขึ้นกว่าการ
ก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 
 2. การประเมินโครงการและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) การประเมิน
องค์การและสภาพแวดล้อมนั้นจะประกอบไปด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ         
ภัยคุกคาม หรือเรียกโดยทั่ ว ไปว่ า  การวิ เคราะห์ตัวแบบ  SWOT (SWOT Analysis) ได้แก่                  
1) การวิเคราะห์จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) การวิเคราะห์จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
(Weaknesses) 3) การวิเคราะห์โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) และ 4) การวิเคราะห์
อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ (Threats)  
  2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การนั้นจะท าให้เราทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การ ช่วยให้ประเมิน
อดีต วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
และการวิ เคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process) ซึ่งจะท าให้องค์การมองเห็น
ความสามารถที่โดดเด่น (Core Competency)   
  2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอก
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) และสภาพแวดล้อมที่มีความส าคัญ แต่
อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง แต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัว
แบบการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political 
Environment: P) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment: E) สภาพแวดล้อมทาง
สั งคม  (Sociological Environment: S) และสภาพแวดล้ อมทาง เทคโนโลยี  (Technology 
Environment: T) สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ เช่น หากรัฐบาลออก
กฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจก็จะส่งผลต่อโอกาสในการด าเนินงานขององค์การ หรือ  



32 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วก็อาจส่งผลให้สิ้นค้ามีความล้าสมัยเร็วขึ้น เป็นต้น ซึ่งทางการ
ศึกษาก็เป็นเช่นเดียวกัน 
 3. การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนา
แผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้รับจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้อง
ก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด เหมาะสมกับองค์การที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่า 
“ท าอย่างไรองค์การจะไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้” โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับความแตกต่างกันของยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 
ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจ และยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 
  3.1 ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและ
บ่งบอกถึงยุทธศาสตร์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขันขององค์การว่า องค์การจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใด 
จะด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยงานขององค์การอย่างไร  
  3.2 ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับย่อย
ลงมาจะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้
ด้วยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Business Unit: SBU) เดียวกัน ยุทธศาสตร์
ระยะนี้จะมุ่งเพิ่มก าไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้ง
เรียกยุทธศาสตร์ระดับนี้ว่า ยุทธศาสตร์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์  คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า  (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และการจ ากัดขอบเขตหรือมุ่งเน้นการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 
  3.3 ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่างๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตาม
หน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ระดับองค์การ และยุทธศาสตร์
ระดับธุรกิจ 
 จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ วรรณดี สุ ทธินรากร (2554) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของ
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) เป้าประสงค์ร่วม คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก               
2) ทางเลือกการด าเนินการ คือการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และ 3) เครื่องมือ กลไก เร่งรัดพัฒนา 
ซึ่งคล้ายกับ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 1) ปรัชญา 
2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย 4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ 6) วัตถุประสงค์ 7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและ
กลยุทธ์ 9) มาตรการ  นภดล พูลสวัสดิ์ ได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม
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ภารกิจขององค์การ ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ประกอบไปด้วย (ก) หลักการ (ข) มาตรการ (ค) กิจกรรมที่ควร
ด าเนินการ (ง) กลไกสู่การปฏิบัติ (จ) กลไกการประเมินผล 
 จุดเด่นงานวิจัยของ นภดล พูลสวัสดิ์ คือการชี้ให้เห็นว่า การด าเนินการยุทธศาสตร์นั้น
ด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกขั้นตอน และสามารถน าจุดเด่นอันเป็น
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมาก าหนดในยุทธศาสตร์ ท าให้ยุทธศาสตร์แตกต่างไปจากยุทธศาสตร์ของที่อื่นๆ 
ทั้งทางด้าน หลักสูตรและการสอน การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น การบริหารวิชาการ
แก่ชุมชน และอื่นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของการด าเนินการตามมาตรการ อันได้แก่โครงการ
ต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลไกน าสู่การปฏิบัติ และกลไปการประเมินผล เพื่อให้มีความ
กระจ่างชัดในองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างยุทธศาสตร์จริงบางส่วนจากงานวิจัยของนภดล พูลสวัสดิ์ 
(2551:189-193) เพื่อให้เห็นความชัดเจนขององค์ประกอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

พ.ศ. 2551-2555 
 
ทิศทางการการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานด้านต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2551-2555 ให้สอดคล้องกับศักยภาพมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. ปณิธาน  แหล่งวิทยาการ มาตรการศึกษา งานวิจัยก้าวหน้า ศูฯย์รวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรม 
3. เป้าหมาย  “1I 3E”    I = International (ความเป็นนานาชาติ)   E1= Efficiency (ประสิทธิภาพ)              

                        E2= Equity (ความเป็นธรรม)                E3= Excellence (ความเป็นเลิศ) 
4. วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่ง

เสริมสร้างพลังปัญญาของ แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากล และเกิดความมั่งคงและย่ังยืนแก่ปวงชน” 

5. พันธกิจ 
1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
2.  สร้างระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลังปัญญาของ 

แผน่ดิน 
3.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4.  สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง  
5. สมดุลและย่ังยืน 
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6. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ ได้แก่ ความมีปัญญา ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง  
     อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีความสุขในวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีคุณภาพ 
2.  เพื่อพัฒนามหาวิยาลัยให้มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งความเป็น

เลิศอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางในระยะยาว 
3.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เป็นสังคมคุณภาพที่

สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา

สากล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนางาน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สามารถบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาด้านวิชาชีพครู 

6. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อบุคลากรประชาชนเกิด
ความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรมของชุมชน 

     7.  เป้าประสงค ์
           7.1 ผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
               7.1.1 ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด 
               7.1.2 เร่งรัดการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
               7.1.3 ผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการของตลาด 
            7.2 พัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการบริการชุมชน 
               7.2.1 หน่วยงานและผู้รับบริการ ได้รับบริการวิชาการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา   
                       ตนเอง หน่วยงานและชุมชน 
               7.2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการทางวิชาการได้น าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ 
                      ความรู้และการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
            7.3 ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 
               7.3.1 ประชาชนและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ 
                      อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               7.3.2 ประชาชนและผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
                      และร่วมพัฒนาสังคม 
            7.4 บริหารจัดการเพื่อปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย 
      8. เป้าหมายและกลยุทธ ์
          เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานในช่วงปี 2551-2555      
ไว้ 11 ด้านที่ตอบสนองเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
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          8.1 เป้าหมายด้านการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและการพัฒนาครู
และด้านการน้อมน าหลัก แนวคิด ทฤษฎี และโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริมาลงสู่การปฏิบัติใน
ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย จึงด าเนินการใน 5 กลยุทธ์ดังนี้ 
               8.1.1 กลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา 
               8.1.2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ 
               8.1.3 กลยุทธ์ด้านการพัฒนากิจการนักศึกษา 
               8.1.4 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 
               8.1.5 กลยุทธ์ด้านการน้อมน าหลัก แนวคิด ทฤษฎี และโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                      ลงสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น 
     9. มาตรการ 
        เพื่อการด าเนินการกลยุทธ์ได้ผลจึงก าหนดมาตรการและโครงการเพื่อน าสู่การปฏิบัติดังนี้ 
         9.1 กลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา 
              หลักการ มุ่งจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรฐัและความต้องการของสังคมตลอดจนชุมชนท้องถิ่น 
              มาตรการ 

1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในหลากหลายระดับ และสาขาอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
แห่ง เปิดสอน หลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ท้องถิน่และปัจเจกบุคคล 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบให้ได้มาตรฐาน เช่น หลักสูตรปริญญา
ตรี ควบต่อระดับปริญญาโท หรือหลักสูตร 2 ปริญญาควบกับต่างประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้ 

5. จัดการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เร่งรัดการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความรู  ้ 
โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

6. เร่งรัดการจัดหาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ 

7. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์ก รต่าง ๆ 
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

         กิจกรรมท่ีควรด าเนินการ เช่น 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยเหมาะกับสังคมและ

เทคโนโลยีวิทยาการต่างๆ ที่ก้าวหน้า สร้างหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 
เช่น เปิดสอนวิชาเขมรศึกษา (Cambodia study) เปิดสอนด้านภาษาต่าง ๆ เช่น เขมร ลาว 
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เวียดนาม และอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา ธุรกิจระหว่างประเทศ  กฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยอาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2. จัดการศึกษาโดยเน้น Research Based ในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
3. ปรับปรุงอุปกรณ์และสือ่ต่าง ๆ ในห้องบรรยาย ให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอน 
4. เปดิสอนหลกัสตูรปริญญาตรี ต่อเนื่องปริญญาโท ในสาขาท่ีมีความพร้อม 
5. ศึกษาเกี่ยวของดีเมืองสุรินทร์ เช่น ผ้าไหมสุรินทร์ ตะกร้าหวาย ฯ ลฯ ทั้งในด้านการผลิต 

บรรจุภัณฑ์และการจ าหน่าย หรือ ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เช่น ช้างใน
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ตะกวด เป็นต้น 

            กลไกสู่การปฏิบัติ 
1. ส านักสงเสริมวิชาการประสานกับคณะ ในการสร้างหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
2. จัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และการประชาพิจารณเ์ป็นงานประจ าทุกปี 
3. ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงหรือร่างหลักสูตร 2 ภาษา 
4. คณะประชุมแจงนโยบายแก่อาจารย์เพื่อขอความรว่มมือในรายวิชาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
5. จัดสรรงบประมาณรายหัวเพื่อสนับสนุนการท าภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์แก่นักศึกษา 
6. คณะจัดหาและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ประจ าห้องบรรยายใหญ่ ให้พร้อมให้งาน 
7. ศึกษาข้อมูลและปัญหาของระบบเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงการเรียน   

การสอน 
           กลไกการประเมินผล 

1. ศึกษาวิจัยความต้องการของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการสร้างหลักสูตรสาขาต่าง ๆ 
2. จ านวนหลักสูตรสร้างใหม่และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่น าเสนอต่อสภาวิชาการ 
3. ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างงและบัณฑิต ต่อการจัดการศึกษาสาขาต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
4. จ านวนเล่มของภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
5. จ านวนของภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับรางวัล การยอมรับหรือน าไปใช้ในระดับท้องถิ่น/

ระดับชาติ 
6. รายงานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
7. รายงานติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติ จากการประชุมประจ าเดือนของ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 
8. รายงานการศึกษาหรือประเมินการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน

รายวิชาต่าง ๆ 
       9.2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ 
            หลักการ........... 
            มาตรการ........... 
            กิจกรรมท่ีควรด าเนินการ เช่น ......... 
            กลไกสู่การปฏิบัติ ........... 
            กลไกการประเมินผล.........                 –ฯลฯ- 
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 จากตัวอย่างยุทธศาสตร์ งานวิจัยของ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) เห็นได้ชัดเจนถึงองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย 
 1. ปรัชญา 
 2. ปณิธาน 
 3. เป้าหมาย 
 4. วิสัยทัศน์ 
 5. พันธกิจ 
 6. วัตถุประสงค์ 
 7. เป้าประสงค์ 
 8. เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 9. มาตรการ 
  9.1 กลยุทธ์ที่ 1 
   (ก) หลักการ 
   (ข) มาตรการ 
   (ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ หรือ ตัวอย่างที่ควรด าเนินการ 
   (ง) กลไกสู่การปฏิบัติ 
   (จ) กลไกการประเมินผล 
  9.2 กลยุทธ์ที่ 2 
   (ก) หลักการ 
   (ข) มาตรการ 
   (ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ หรือ ตัวอย่างที่ควรด าเนินการ 
   (ง) กลไกสู่การปฏิบัติ 
   (จ) กลไกการประเมินผล 
 องค์ประกอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความชัดเจนถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์
ดังกล่าวแล้วสามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีทิศทางในการด าเนินการของยุทธศาสตร์เพื่อน าเสนอเป็นนโยบายต่อไป
โดยผ่านกระบวนการวิจัย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญใน
การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ตลอดจนถึงการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอบถามถึงความเป็นไปได้ และยอมรับได้ในยุทธศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้น 
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 อย่างไรก็ตามเม่ือศึกษาองค์ประกอบยุทธศาสตร์ของนักยุทธศาสตร์ข้างต้นสามารถสังเคราะห์
องค์ประกอบยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกัน ดังตารางที่ 0  
 
 ตารางที่ 0 การสังเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
 

องค์ประกอบยุทธศาสตร์ 
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การระบุทิศทาง        
การก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกจิ 
ภารกิจ 

       

ทางเลือกการด าเนินการ หรือ การก าหนด
แนวทางการปฏิบัต ิ

       

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม        
การก าหนดเป้าหมาย        
การก าหนดวตัถุประสงค์        
เครื่องมือกลไก เร่งรัด พัฒนา        
การพัฒนายุทธศาสตร์ หรือ การก าหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

       

มาตรการด าเนินการ หรอื แนวทางการ
ปฏิบัติ และการประเมินผล 

       

 
 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่          
1) การก าหนดทิศทาง 2) ทางเลือกการด าเนินการ หรือ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และ           
3) เครื่องมือกลไก เร่งรัด พัฒนา ดังที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และน าเสนอไว้ข้างต้นที่พบว่า องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ของ นภดล พูลสวัสดิ์  มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และมีความชัดเจนกว่า           
นักยุทธศาสตร์ท่านอื่น 



39 
 

 การพัฒนายุทธศาสตร์  
 การพัฒนายุทธศาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การจัดท ายุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทางยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2538)  พบว่ากระบวนการ
ทางยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) การพัฒนาหรือการจัดท ายุทธศาสตร์ และ         
2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหรือการจัดท ายุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
  1.1 การวิเคราะห์ทรัพยากรภายใน ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อประเมินก าลังความสามารถ
ในการด าเนินการ 
  1.2 การวิเคราะห์และเสาะหาโอกาสที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกและปัญหาอัน
อาจจะเกิดขึ้นที่องค์การควรจะได้รับทราบล่วงหน้า 
  1.3 การพิจารณาหรือท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม หรือเป้าหมายส่วนบุคคล ของกลุ่ม
บุคคล หรือตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อองค์การโดยตรง 
  1.4 การพิจารณาเกี่ยวกับภาพพจน์ขององค์การ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่พึ่งมี
ต่อสังคม 
 2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นงานของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากผู้บริหารระดับกลางและระดับต่ าลงมา มากกว่าการจัดท า
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่จะเป็นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ได้แก่ 
  2.1 การจัดกลุ่มงานหรือจัดองค์การ เพื่อให้สามารถด าเนินการจนประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป็นที่ยอมรับกันว่า ยุทธศาสตร์หนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจะต้องมีโครงสร้างขึ้นมา
เพื่อรองรับ เพื่ออ านวยให้กลยุทธ์นั้นสามารถน้ันด าเนินการได้จนเป็นผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ 
  2.2 การจัดระบบข่าวสารข้อมูล ระบบข้อมูลส าหรับส่วนร่วมทั้งหมดที่เป็นทางการและ   
ไม่เป็นทางการ จะต้องเอื้ออ านวยให้งานขององค์การ และสมาชิกขององค์การสามารถท างาน
ติดต่อกันไปได้โดยสะดวก 
  2.3 การควบคุมมีความส าคัญ 2 ประการ 1) เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าสิ่งต่างๆ 
ที่ได้ด าเนินการไปสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานเพียงใด 2) เป็น
เครื่องมือที่จะกระตุ้นหรือจูงใจสมาชิกขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จะท าให้งานนั้นด าเนิน
ต่อไปด้วยดี ฝ่ายบริหารจะใช้การควบคุมนี้ส าหรับการทบทวนผลงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน หรือ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ได้ 
 การพัฒนายุทธศาสตร์เป็นการน ากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์มาด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จ
ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนการวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)              
2) ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) 3) ขั้นตอนการน าแผน
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ยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation) สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  (2546) ได้ ให้
รายละเอียดดังนี้  
   (1) ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
   ขั้นตอนการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 
3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ 
3) การวิเคราะห์ทัศนะคติ ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์การ โดยมีเป้าหมายที่จะก าหนดสิ่งที่ เรียกว่า 
“ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์” 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนั้น คือ การวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึง
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อองค์การในเชิงบวกหรือเชิงลบ ถ้ากระทบกับองค์การในเชิงบวกถือว่าเป็น 
“โอกาส (Opportunity)” หากกระทบองค์การในเชิ งลบถือว่ า เป็น “ภยันตรายหรือ เป็น 
อุปสรรค (Threat)” ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ จะพิจารณาถึงโครงสร้าง
องค์การ ทรัพยากรมนุษย์องค์การ ทรัพยากรด้านอื่นๆ ขององค์การ ทั้ง ด้านการเงิน เทคโนโลยี สถาน
ที่ตั้ง ฐานลูกค้าและอื่นๆ เพื่อจะดูว่าสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็น “จุดแข็ง 
(Strength) หรือเป็น “จุดอ่อน (Weakness)” 
  เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม SWOT Analysis อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของงานวิจัยดังนี้ 
    ก) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
    จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Albert Humphrey เป็นผู้คิดค้นเทคนิค 
SWOT และเป็นผู้ เริ่มแนวคิดนี้โดนน ามาแสดงในงานสัมมนาที่ Stanford University ส าหรับ
หลักการส าคัญของ SWOT เป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้กับองค์การทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้ทราบถึงสภาพการประกอบการหรือการด าเนินกิจการขององค์การที่เป็นปัจจุบัน
ว่าท างานเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ SWOT จ าท าการวิเคราะห์ให้เห็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) จุดแข็ง 
(Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จุดแข็งด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลิต และด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยองค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานขององค์การ 2) จุดอ่อน (Weaknesses): จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์การ เช่น การขาด
เงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งองค์การจะต้องหา
วิธี ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้ หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ  3) โอกาส 
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(Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
ที่เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การ โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ น าองค์การที่ดี
จะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น 4) อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินกิจการขององค์การ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้น าองค์การจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้อง และ
พยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้ 
  ผลของการวิเคราะห์สามารถบอกเป็นแนวทางสถานะขององค์การว่ามีอิทธิพลอะไรบ้างที่จะมี
ผลต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวในการดเนินกิจการขององค์การ ซึ่งจะสามารถช่วยให้สามารถ
เข้าถึงแนวทางการเลือกใช้ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับสภาพขององค์การ ณ เวลาปัจจุบัน 
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดยุทธศาสตร์ และ   
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์การที่เหมาะสมต่อไป การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT       
สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2553) ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่
  1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ขององค์การ สภาพภายนอกองค์การมีอยู่ด้วยกันหลาย
ประเด็น ที่มีความส าคัญและส่งผลต่อองค์การ ได้แก่ 
   1.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินฝืด 
อัตราออกเบ้ีย อัตราว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราภาษี อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น 
   1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี เครื่องจักร การบริหารงานสมัยใหม่ เป็นต้น 
   1.3 ปัจจัยด้านสังคม เช่น อายุเฉลี่ยของวัยท างาน การย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น 
   1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
นโยบายสนับสนุนขากรัฐ เป็นต้น 
   1.5 ปัจจัยด้านการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกับองค์การผู้ค้ารายใหม่ การรักษาต าแหน่ง
ส่วนแบ่งของตลาด อ านาจการต่อรองกับลูกค้าและผู้สนับสนุนวัตถุดิบ สินค้าทดแทน เป็นต้น 
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal analysis) เป็นการวิเคราะห์ให้ทราบจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ การวางแผนยุทธศาสตร์นั้นจ าเป็นต้องวิเคราะห์
ปัจจัยภายในองค์การ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ
ขององค์การ แสดงผลออกมาในรูปของความสามารถหลัก (Core competency) และความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน โดยการเลือกปัจจัยภายในที่ส าคัญ และมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การมา



42 
 

ประเมินสภาพของและละปัจจัยว่าสร้างจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์การอย่างไร ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์
มีดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ ความส าเร็จ (Critical success factor) ซึ่งจะท าการวิเคราะห์
ลักษณะขององค์การ ต าแหน่งการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป และการพัฒนาองค์การ เป็นต้น 
   2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เป็นการวิเคราะห์การเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมย่อยของกิจการให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อสร้างคุณค่าที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย การน าเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และ          
การบริการตลาด รวมถึงการบริหารลูกค้า กิจกรรมย่อยหรือส่วนสนับสนุนประกอบไปด้วย การจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยี การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ท าให้
องค์การทราบถึงความต้องการของลูกค้า ได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงถึงคุณค่าของลูกค้า 
  3. การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการด าเนินงานเป็น
กระบวนการสร้างคุณค่าที่สัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ และลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ SWOT และ SWOT/TOWS 
Matrix แสดงได้ดังภาพที่ 1 และ 2  
 
  ภาพที่ 1 แสดง SWOT Analysis Framework 
 

Environmental Scan 
 

Internal Analysis  External Analysis 

 
Strength  Weakness  Opportunity  Threats 

 
SWOT Analysis 

 
  ที่มา: (www.bcelf.org , 2530 อ้างใน คมกริช ณรงค์วัฒนา, 2557: 16) 
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  ภาพที่ 2 แสดง SWOT/TOWS Matrix 
 
 Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 

Opportunity 
(โอกาส) 

S-O Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก) 

W-O Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงแก้ไข) 

Threats 
(อุปสรรค) 

S-T Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงป้องกัน) 

W-T Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ) 

 
  ที่มา: (คมกริช ณรงค์วัฒนา, 2557: 16) 
 
  จากภาพที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ 
  1. ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก S-O (Strengths - Opportunities) คือ ยุทธ์ศาสตร์ที่น าจุดแข็งของ 
องค์การรวมกับโอกาสที่สัมพันธ์กันเป็นยุทธศาสตร์ที่องค์การต้องการ และต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้อย่าง 
เต็มที่เพื่อป้องกันจุดแข็งของกิจการองค์การและน าโอกาสที่จากภายนอกมาใช้ประโยชน์ 
  2. ยุทธ์ศาสตร์เชิงป้องกัน S-T (Strengths – Threats) คือ ยุทธศาสตร์ที่น าจุดแข็งรวมกับ
อุปสรรคภายนอกเพื่อต่อสู่กับอุปสรรคนั้นๆ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับองค์การ        
ลดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
  3. ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ W-T (Weaknesses - Threats) คือ ยุทธศาสตร์ที่น าจุดอ่อนมารวมกับ
อุปสรรค (ภัยคุกคาม) เพื่อสะท้อนออกมาเป็นแนวป้องกัน เพื่อลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคขององค์การ 
  4. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (Weaknesses - Opportunities) คือ ยุทธศาสตร์ที่น าจุดอ่อนมา
รวมกับโอกาสที่สนับสนุน มาสร้างเป็นแนวทางพัฒนาองค์การให้สามารถเพิ่มประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ 
    ข) วิธีการท า SWOT Analysis 
    การท า SWOT นั้นทีมงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของตัวองค์การเอง 
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ข่างสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการ
วิเคราะห์ และไม่ลืมว่าการวิเคราะห์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่จิตนาการ 
  SWOT ต้องท าให้เป็นไปในทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ เป้าหมาย (Vision, 
Mission และ Objective) หรือเข้ากับทรัพยากรในองค์การและความสามารถที่เข้ากับสิ่งที่องค์การ
ถนัดแล้วน า SWOT มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์การ โดยเขียน รายการออกมาให้
น้อยที่สุด โดยดูจากข้อมูล Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats ดังนี้ 
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  1. ตัวชี้วัดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   1.1 การบริหาร ภาพพจน์ขององค์การ ประชาชนยอมรับหรือไม่ ทักษะและความสามารถ
ของผู้บริหารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ โครงสร้างองค์การสอดคล้องกับบุคลากร 
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมหรือไม่ สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือไม่ สามารถประสานงาน
ระหว่างฝ่ายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระบบการวางแผนงาน มาตรฐาน และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบควบคุมการปฏิบัติสอดคล้องกันหรือไม่ 
   1.2 บุคลากร ทัศนคติของพนักงาน ความสามารถในการท างาน ประสบการณ์ จ านวน
พนักงาน มีกลไกเหมาะสมเพื่อให้ได้มา รักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ 
   1.3 เงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน ปริมาณเงิน ระยะเวลาในการใช้คืน 
ระบบบัญชีเพื่อค านวณต้นทุน การก าหนดงบประมาณสอดคล้องกับแผนงานขององค์การหรือไม่ 
ฐานะทางการเงินขององค์การเพิ่มพูนรายได้อย่างไร การควบคุมการเงินเป้นอย่างไร 
   1.4 เครื่องจักร ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีประสิทธิภาพแค่ไน เหมาะสมกับปริ มาณงาน
หรือไม่ เครื่องมือถูกใช้เต็มที่หรือถูกใช้บางส่วน การดัดแปลงใช้กับงานอื่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
   1.5 วัตถุดิบ ปริมาณ ต้นทุนในการด าเนินงาน จ านวนผู้ผลิตและผู้ขาย ฤดูกาล ระยะเวลา
ในการสั่งซื้อ  
   1.6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัยหรือล้าสมัย การสร้างมูลค่าเพิ่ม ความ
ได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยและพัฒนา 
  นอกจากการวิเคราะห์ SWOT ที่ละด้านแล้ว ยังมีวิธีการ SWOT อีกแบบที่น่าสนใจ บางครั้ง
เราอาจจับคู่ การท าการวิเคราะห์แบบนี้ เรียกว่า TWOS Matrix ดังภาพที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้เสนอไว้แล้ว คือ  
 

TWOS Matrix Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
Opportunity (โอกาส)

โอกาสที่ส าคัญ 
S-O Strategies 

(ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุก) 
น าจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส 

W-O Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงแก้ไข) 
น าโอกาสไปลดจดุอ่อน 

Threats (อุปสรรค) 
อุปสรรค/ภัยคุกคามที่ส าคัญ 

S-T Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงป้องกัน ) 
น าจุดแข็งไปลดอุปสรรค/ 

ภัยคุกคาม 

W-T Strategies 
(ยุทธ์ศาสตร์เชิงรับ) 

ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค/ 
ภัยคุกคาม 
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  TWOS Matrix สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1. SO วิเคราะห์พร้อมกันเลยว่าเรามีจุดแข็งอะไร และมีโอกาสอะไรที่สนับสนุนจุดแข็งนั้น 
เช่น ในธุรกิจขนส่ง พนักงานของเรามีความช านาญเส้นทาง สามารถลดระยะทางการขนส่งได้ และ
ประจวบกับราคาน้ ามันลดลงท าให้โอกาสท าก าไรมีสูงข้ึน เป็นต้น 
  2. ST วิเคราะห์ว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้าง และเราสามารถใช้จุดแข็งนั้นแก้ไขอุปสรรคได้ เช่น     
ในธุรกิจท่องเที่ยว ในช่วงมรสุมนักท่องเที่ยวจะลดลง โรงแรมมีจุดแข็งในด้านการจัดกิจกรรมเสริมและ
สถานที่อบรมสัมมนา อาจจะดึกดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการของโรงแรมได้อย่างสม่ าเสมอ 
  3. WO วิเคราะห์ว่าเรามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เอื้อโอกาสให้เราแล้ว แต่เรายังมี
จุดอ่อน อะไรที่ท าให้เราฉวยโอกาสนั้นไม่ได้ 
  4. WT วิเคราะห์ว่ามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคกับเรา และยังกระทบ
กับจุดอ่อนของเราโดยตรงด้วย 
  เมื่อท าการวิ เคราะห์แล้วเราจะได้หัวข้อ SWOT ออกมาให้จัดประเภทดูว่าเป็น SO, 
ST, WO, WT อย่างละกี่รายการ และจัดล าดับความส าคัญว่าควรปรับปรุงแก้ไขรายการใดก่อนหลัง 
หลังจากนั้นการก าหนดกลยุทธ์ที่คิดขึ้นมาแต่ละข้อสามารถเชื่อมและเสริมกันได้ เช่น กลยุทธ์ในช่อง 
WT สามารถแปลงเป็นโอกาสกิจการขององค์การและน าไปเชื่อมและสร้างกลยุทธ์ในช่อง SO ได้      
จะเห็นได้ว่าเมื่อน ามาจับคู่กันจะเข้าใจองค์การและปัญหาที่เกิดขึ้น มองภาพรวมออก และสามารถ  
วางกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง ที่ส าคัญคือ ควรเขียนรายการ SWOT ออกมา
ให้น้อยที่สุดโดยเขียนออกมาไม่เกิน 3 รายการต่อหนึ่งตัว หรือทั้งหมดควรรวมกันไม่เกิน 12 รายการ 
โดยเอาสิ่งที่ส าคัญต่อองค์การมากที่สุดขึ้นมา ไม่เช่นนั้นเวลาท ารายการของกลยุทธ์ออกมาจะมาก
เกินไปและเมื่อน ามาปฏิบัติจ ามีจ านวนมากและท าได้ยาก 
  การก าหนดยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix มีดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ WT รีบสลาย จุดอ่อน และหลีกเลี่ยง อุปสรรค 
  2. กลยุทธ์ WO เลี่ยงจุดอ่อน น าความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้ได้เปรียบในส่วนที่มีโอกาสสูง 
  3. กลยุทธ์ ST เอาจุดแข็งสูงสุดไปข่มอุปสรรค เช่น ใช้จุดแข็งทางเทคโนโลยี การจัดการ    
เพื่อจัดการอุปสรรค ที่มีคู่แข่งมาก 
  4. กลยุทธ์ SO เป็นสถานการณ์ที่องค์การต้องการมากที่สุด โดยใช้จุดแข็งและโอกาสที่ดีสร้าง
แผนเชิงรุก 
  ในส่วนทางเลือกยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  1. เลือก WT เมื่อเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกว่าคู่แข่ง ต้องพัฒนาอีกระยะ จึงจะแข่งขันได้ 
กล่าวคือ เลือกใช้กลยุทธ์ “ถอย” 
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  2. เลอืก WO มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเลี่ยงบางจุดอ่อนเพื่อโอกาส ควรเลือก
กลยุทธ์ “แผนตั้งรับ (Defensive)” 
  3. เลือก ST มีจุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือผู้บริหารยังขาดความมั่นใจ ควรเลือก
แผนทดสอบโครงการ Pilot test เพื่อดูความเป็นไปได้ของแผนบางตัวที่คาดว่าสร้างตลาดใหม่ได้ 
(Competitive) 
  4. เลือก SO มีทั้ งจุดแข็งและโอกาสสูง  เลือกแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้าน
งบประมาณเต็มที่เพื่อชัยชนะในการแข่งขัน และยึดตลาดได้ก่อนคู่แข่ง (Competitive) 
  สรุปถ้าหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางท าการวิเคราะห์ SWOT 
องค์การ จะเห็นว่า ผลสรุปออกมานั้นจะเป็นว่ามีปัญหาความไม่ชัดเจนของทิศทางองค์การ           
ขาดทรัพยากรสนับสนุน แต่ถ้าเป็น SWOT ของผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์เองจะเห็นผลการวิเคราะห์
อีกแบบหน่ึง เช่น การประสานงานไม่ดี ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น 
  ดังนั้นการท า SWOT ควรใช้ทีมงานทุกแผนกและอาจใช้หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูงมาท างานร่วมกัน  และรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค 
ทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ SWOT ให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าท าไมจึงได้หัวข้อ
นี้เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั้นให้ที่ประชุมซักถามและออกความเห็น แล้วใช้มติ
ที่ประชุมเป็นการชี้ขาดว่าเห็นชอบหรือไม่หรือจะเปลี่ยนเป็นประเภทอื่น 
  นอกจากนี้การวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategic analysis) คือ การวิ เคราะห์ค่านิยม        
ความคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การ เพราะองค์การประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความคิด
หลากหลายและแตกต่างกัน การพิจารณาแนวคิดของกลุ่มคนในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ     
การด าเนินการขององค์การ ประกอบไปด้วยการด าเนินการตามแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้ได้ผล ดังนั้น
จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงในการที่จะท าแผนนั้นสามารถปฏิบัติได้ ข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ต้องค านึง 
คือ แนวความคิด หรือค่านิยมของคนในองค์การที่มีความแตกต่างกันในแง่ของความคิดของกลุ่มคน 
และในบางกรณีอาจมีความขัดแย้งหรือมีการเมืองในองค์การ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์จึงต้อง
ค านึงถึงข้อเท็จจริงในบทบาทและอ านาจของกลุ่มต่างๆ ในองค์การ และพัฒนาทิศทาง นโยบาย ของ
องค์การให้สอดคล้องกับกลุ่มคนเหล่านั้น การวิเคราะห์ส่วนนี้จึงเป็นแนวทางของการวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์ด้วยอีกประการ 
  กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์มีเป้าหมายส าคัญ คือ การก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การโดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและพิจารณาถึงข้อเท็จจริง จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ ตลอดจนค่านิยมต่างๆ เพื่อให้
การว่าต าแหน่งนั้นสอดคล้องและเป็นไปได้ สามารถที่จะปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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  (2) ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) 
  ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) สุรสิทธิ์ วชิรขจร 
(2553) ได้เสนอให้ด าเนินการประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทางหรือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic option) กล่าวคือ 
หลักจากที่ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน จะต้องด าเนินการพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน และความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติบนพื้นฐานการศึกษาค่านิยมของกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางพัฒนาองค์การไปสู่
อนาคต เป็นการก าหนดทิศทางระยะยาวของการพัฒนาองค์การ ตลอดจนการก าหนดแนวทางหรือ
ยุทธศาสตร์ในทางเลือกต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 2. ขั้นตอนที่ 2 การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อมีการก าหนดทางเลือกใน            
เชิงยุทธศาสตร์หลายๆ แนวทางแล้วพัฒนามาสู่ขั้นศึกษาสู่ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางที่จะด าเนินการนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะ
เป็นแนวทางที่ค านึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์การ และความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติบนพื้นฐานของ
ค่านิยม และแนวทางที่สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคต ตลอดจน
เป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แนวทาง
ดังกล่าวนี้อาจเรียกได้ว่า “ยทุธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด (Strategic fit)” 
 3. ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ หลักจากที่ได้มีการประเมินถึงข้อดีข้อเสียของทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงของการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งให้เป็นการยุติ ในการนี้
ต้องยอมรับว่าประเด็นหรือค่านิยมของผู้น าหรือฝ่ายบริหารนั้นมีน้ าหนักมากในการก าหนดทางเลือก 
บ่อยครั้งทางเลือกที่เลือกไว้เกิดจากอารมณ์หรือความผูกพันของผู้น าองค์การ หรือเป็นผลจาการต่อสู้ทาง
การเมืองในระดับองค์การมากกว่า ทางเลือกที่มีเหตุผลกล่าวโดยสรุปแล้ว  การประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์นั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องการที่จะพัฒนาถึงยุทธศาสตร์หรือแนวทางนโยบายที่
เหมาะสมที่สุดภายใต้ความเป็นไปได้และแนวทางที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การมาที่สุด 
  (3) ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
  ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นข้ันตอนที่มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งด้าน 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายการพัฒนา การจัดการ การปรับโครงสร้างองค์การให้
เหมาะสม เพื่อสามาราถน าแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ได้ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังหมายถึง 
องค์ประกอบในการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การ การก าหนดระบบบริหาร การก าหนดระบบสารสนเทศ
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และการสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การ ส าหรับการพัฒนาพัฒนายุทธศาสตร์ นภดล พูลสวัสดิ์ 
(2551) ได้สรุปไว้ดังภาพที่ 3  
 
 ภาพที่ 3 ขั้นตอนในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 

การวิเคราะห ์
สภาพแวดล้อมภายนอก 
(the environment) 

 การวิเคราะห์ค่านิยม 
(expectation, 

objectives & power) 

 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

(resources) 

 
 

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic analysis) 
 
 

 
การสร้าง
ทางเลือก 

 ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

(strategic choice) 

 การน ายทุธศาสตร ์
ไปปฏิบัติ 
(strategic 

implementation) 

  
การวางแผน
ทรัพยากร 

 
 

การประเมิน
ทางเลือก 

 การก าหนด
ทางเลือก 
ที่แน่นอน 

 การพัฒนาคน
และระบบ 

 โครงสรา้ง
องค์การ 

 
 ที่มา: (นภดล พูลสวัสดิ์, 2551 : 29) 

 จากภาพที่ 3 สรุปได้ว่า การพัฒนายุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญหลัก 3 ขั้นตอน 
คือ 1) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Choice) และ 3)  การน ายุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation) จะ เห็นได้ ว่ า
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ตามแนวคิดของนักวิชาการไม่มีความแตกต่างกัน แต่ที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่ายที่สุด คือแนวคิดของ Quinn, Mintzberg and Jame (1998) ที่กล่าวว่า กระบวนการ     
การพัฒนายุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก่ 1) การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy 
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Formulation) 2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) และ 3) การประเมิน
ยุทธศาสตร์ (Strategy Evaluation) และผู้วิจัยเองเห็นว่ากิจกรรมทั้ ง 3 กิจกรรมนี้ครอบคลุม 
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 นอกจากนี้แล้ว การพัฒนายุทธศาสตร์จากงานวิจัยของ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) พบว่า        
มีข้ันตอนด าเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ 
 1. การศึกษาบริบทเพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลายตามหลักการสามเส้า 
(Triangulation Approach) โดนเน้นข้อมูลหลายแหล่ง (Multiple Data Sources) ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เพื่อท าความเข้าใจถึงความคาดหวัง      
เชิงนโยบาย และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน กฎหมาย นโยบาย แผนระดับชาติ ตามหลักวิชาการ 
หรือทฤษฎี หรือการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริหาร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางการ
บริหารที่เชื่อถือได้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวคิดในการจัดการศึกษา 
  1.3 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ       
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  1.4 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) ประกอบไปด้วยคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อตรวจสอบผลการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์และการก าหนดเป้าหมายในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ 
 2. การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยน าเอาร่างยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการด าเนินการระยะที่ 1        
มาพัฒนาต่อเน่ือง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ โดยมีข้ันตอนพัฒนายุทธศาสตร์ดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview of Experts) จากทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ จ านวน 5 ราย โดยการน าเอาร่างยุทธศาสตร์ที่ได้จากระยะที่ 1 เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.2 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยการน าร่างยุทธศาสตร์ที่ได้จากระยะที่ 1 เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของผู้ร่วมสนทนากลุ่มด้วย 
 เมื่อได้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปสู่การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (Public 
Hearing of Stakeholders) ต่อไป 
  2.3 ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) เป็นการ
น าเอาร่างยุทธศาสตร์ที่ได้จาการด าเนินการในระยะที่ 1 และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 น าเสนอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วม
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พิจารณาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นยุทธศาสตร์
ฉบับจริงที่มีความสมบูรณ์ต่อไป 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 1) การศึกษาสภาพความต้องการ
ในเชิงบริบทจากหมายแหล่ง 2) ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ 3) ด าเนินการตรวจสอบยุทธศาสตร์ 
เพื่อก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และ 4) การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากยุทธศาสตร์ที่จัดท าหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวทางนี้มาด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์  
“การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” เพื่อให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในครั้งนี้ 
 
ความเกี่ยวพันระหว่างนโยบายกับยุทธศาสตร์ 
 จาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของนโยบายและยุทธศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า 
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ต่างเป็นประเภทของแผน (Types of Plan) เป็นผลที่ได้จากกระบวนการ
วางแผน (Planning) ดังที่ กิ่งพร ทองใบ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ของการบริหาร 

(Managerial Functions) หมายถึงกระบวนการในการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในอนาคต
ขององค์การเพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 2) จะต้องเป็นการกระท า 3) จะต้องเป็นการกระท า
อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการวงแผนจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจุบันเข้ากับอนาคตด้วยการพิจารณาวัตถุประสงค์ และการเลือกแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์ ส่วนแนวทางการตัดสินใจด าเนินการระหว่า ง
ทางเลือกทั ้งหมดเรียกว่า นโยบาย ดังนั ้น ยุทธศาสตร์และนโยบายจึงเป็นแผนระยะยาวของ
องค์การที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้การาด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังที่ นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) 
ได้อ้างถึงภาพความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ คะนึง สายแก้ว (2549) ในภาพที่ 4  
 จากภาพที่ 4 นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ได้ให้แนวคิดว่า นโยบายเป็นกรอบที่ก าหนดแนวทาง
ส าหรับการด าเนินยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และนโยบายจะมีความชัดเจน
ขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับของการบริหาร ดังที่ David (2000) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น
เป็นทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์ ของการก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและการประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการหน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน า 
การควบคุม และการประเมินผล จึงต้องมีการวางแผนระยะยาวขององค์การ บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมองระยะยาว 5 - 10 ปี 
และเป็นแผนที่มุ่งการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนไป 
 
 ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
  
 ที่มา: (นภดล พูลสวัสดิ์, 2551: 30) 
  
 การวางแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดขององค์การ
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ (Objective or 
Vision) 2) การก าหนดทิศทางหรือภารกิจ (Mission) 3) การก าหนดเป้าหมาย 4) การาพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 5) การก าหนดนโยบาย (เสนาะ ติเยาว์ , 2546 และ กิ่งพร ทองใบ, 2547) ซึ่งสอดคล้อง
กับ Wheelen and Hunger (2000) ที่ได้ก าหนดไว้ 4 ประการ คือ 1) การระบุภารกิจหลัก 2) การก าหนด
วัตถุประสงค์ 3) การพัฒนายุทธศาสตร์ 4) การก าหนดนโยบาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กล้า ทองขาว 
(2548) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลนั้นประกอบไปด้วย 
1)วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เปา้หมาย 4) ยุทธศาสตร์ 5) มาตรการด าเนินการ และ 6) การประเมินผล 
โดยผลการด าเนินการปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติอาจพิจารณาได้
จากผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) โดยปัจจุบันต้องพิจารณาในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) โดยมีเกณฑ์การวัดที่ก าหนดขึ้นซึ่งเรียกว่า ดัชนีบ่งชี้  หรือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
(Indicators)  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถึงตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Indicators) ว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกความส าเร็จของงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จหรือไม่และ
ถ้าส าเร็จจะมีมากน้อยเพียงไร ซึ่งตัวชี้วัดจะบอกถึงสภาพความส าเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จมีทั้งการวัดผลผลิต (Output) และการวัดผลลัพธ์ (Outcome) ในด้านตัวชี้วัด
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมหรือจากจ านวนผู้ที่ได้รับการบริการ ส่วนตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome Indicators) เป็นตัวชี้วัดแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานอันหมายถึงแผนโครงการ

นโยบาย 

การตัดสินใจ 

นโยบาย 

ยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค์  

ขององค์การ 
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โดยเทียบเคียงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอันเป็นผลที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับกิจกรรมด าเนินการ นอกจากนี้ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2542) ได้กล่าวถึง ตัวชี้วัดผลงาน
ตามแนวทางการบริหารแบบมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัตที่ส าคัญคือ ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า 
(Input Indicators) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ตัวชี้วัดความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) 
ตัวชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) และข้อสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบไว้ 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) เป้าหมาย 
2) ยุทธศาสตร์ 3) กลไกสู่การปฏิบัติและการประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างลุ่มลึก
เพื่อประโยชน์ของงานวิจัยของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. เป้าหมาย (Goal) คือ สิ่งที่ต้องการในอนาคต หรือผลลัพธ์ ที่องค์การต้องการบรรลุถึง 
เป้าหมายจะช่วยให้ข้อความพันธกิจขององค์การเป็นจริง เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้
เกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์ที่จะเพาะเจาะจงสามารถแสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถวัดได้ และมี
ระยะเวลาแน่นอน การก าหนดเป้าหมายต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์การ 
การตั้งเป้าหมายมีลักษณะที่ส าคัญคือ 1) แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและทางเลือกขององค์การ 2) แสดงให้
เห็นถึงกรอบและแนวทางที่ต้องการบรรลุ 3) แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ 
(เสนาะ ติเยาว์, 2546; บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, 2547 และ กิ่งพร ทองใบ, 2547) นอกจากนี้  
บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2547) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความส าคัญของเป้าหมายนั้นสามารถ
ท าให้องค์การก าหนดจุดยืนของตนเองได้ องค์การสามารถสร้างมาตรฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และผู้บริหารควรใช้แนวทางในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ  ดังนั้นการก าหนดเป้าหมายต้องมีการวางแผน           
ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว ซึ่งต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมุ่งสู่ภารกิจและ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่วัดได้ และมีระยะเวลาที่แน่นอน และเป้าหมายเป็นขอบเขตของ
ทิศทาง เพื่อชี้น าในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า
เป้าหมายเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้บรรลุผล และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กระบวนการวางแผนที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน เช่น เป็น
สิ่งจูงใจ และท้าทางให้เกิดการปฏิบัติงานให้บรรลุผล แสดงความคาดหวังขององค์การให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติมีทิศทางในการท างานและช่วยให้การควบคุม ก ากับ เป็นไปอย่างสะดวกขึ้น
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยทั่วไปเป้าหมายนั้นจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ     
เป็นภาพรวมของผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกว่า “จุดหมายของส านักงาน (Official Goal)”               
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2) เป้าหมายเชิงยุทธวิธี (Tactical Goals) เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ก าหนดโดย
ผู้บริหารระดับกลาง มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดได้มากยิ่งข้ึน 
 เป้าหมายที่ดี วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้ล่าวงอ้างถึง Bartol and other (1988) ว่าควรมี
ลักษณะที่ท้าทาย สามารถท าให้บรรลุได้ มีความเฉพาะเจาะจง และวัดผลส าเร็จได้ ระบุเวลาของ
ความส าเร็จ และมีความเกี่ยวพันกับภารกิจขององค์การ โดยการน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารควรสร้างความ
มีภาระผูกพัน ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การ โดยอาจใช้วิธี 1) การให้ค าปรึกษา หรือชี้แจง ให้บีลุถึง
เหตุผลและความจ าเป็น 2) ใช้แรงกดดันของกลุ่มเพื่อนๆ  ที่ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในองค์การ         
3) แสดงต่อสาธารณชน 4) สร้างความคาดหวังต่อการที่จะประสบผลส าเร็จ 5) ให้สิ่งจูงใจหรือรางวัล 
และ 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน และน าไปปฏิบัติ 
 นอกจากนี้แล้ว พสุ เดชะรินทร์ (2546) นั้นเห็นว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เน่ืองจาก
มีการต่อรองภายใน หรือไม่ยอมรับในเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นขององค์การ เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนด
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์หรือแรงจูงใจที่ผู้บริหารและบุคลากรจะได้รับ พสุ เดชะรินทร์ ได้กล่าวถึง
การตั้งเป้าหมายในต่างประเทศว่า มักเป็นการตั้งเป้าหมายที่ยาก เพื่อส่งผลต่อการด าเนินงานที่สูงขึ้น
ขององค์การ และหากน าเอาเป้าหมายในลักษณะเดียวกันนี้มาใช้กับประเทศไทยจะก่อเกิดความเครียด
และการไม่ยอมรับจากบุคลากรในองค์การ จะเห็นได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ยากนี้จะต้องมีผู้น าระดับสูง
มีสิทธิ์ขาดอ านาจในการชี้น ามากพอและมีวัฒนธรรมในการท างานขององค์การที่มุ่งเน้นผลงานเป็น
หลัก โดยน าผลลัพธ์ในการปฏิบัติผูกเข้ากับแรงจูงใจและผลตอบแทน ซึ่ง พสุ เดชะรินทร์ (2546) ได้ให้
แนวทางไว้ 3 ประการคือ 1) ตั้งเป้าหมายเป็นจุด (Spot Target) เป็นการตั้งเป้าหมายที่พบในองค์การ
ทั่วๆ ไป โดยเป้าหมายของตัวชี้วัดของการด าเนินงานองค์การจะเป็นจุด หรือตัวเลขที่ก าหนดขึ้น เช่น 
ลูกค้าร้อยละ 85 มีความพอใจในการให้บริการของร้าน การก าหนดในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ก าหนดได้
ง่าย โดยมีข้อมูลเป็นฐานอ้างอิงอยู่แล้ว ส่วนข้อเสีย คือ ก่อให้เกิดข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความยุติธรรม เช่น หากแผนกหนึ่งท าได้ร้อยละ 84 และอีกแผนกหนึ่งท าได้ร้อยละ 70 แสดงว่าทั้ง
สองแผนกไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด หากพิจารณาถึงความพยายามแล้ว จะพบว่าแผนก
ที่ท าได้ร้อยละ 84 ท างานได้ดีกว่า ประเด็นดังกล่าวจึงมักเป็นข้อถกเถียงเมื่อน าผลงานมาเปรียบเทียบ
กัน 2) ตั้งเป้าหมายเป็นช่วงๆ (Range Target) วิธีนี้เป็นการตั้งเป้าหมายเป็นช่วงแทนการก าหนดเป็น
จุด โดยอาจก าหนดเป็นช่วงตั้งแต่ 1 – 4 หรือ 1 - 5 หรือ 1 -7 หรือ 1 -10 ขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละ
องค์การ โดยพยายามปฏิบัติงานให้ได้รับผลลัพธ์ อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้แล้วพิจารณารายละเอียดแต่ละขั้น
ย่อยของช่วงนั้นๆ ได้ค่าคะแนนเท่าไร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ เปรียบเทียบซึ่งกันและกันรวมทั้งพิจารณา
ประเมินตนเอง 3) ก าหนดหมายโดยอาศัยหลักการของ scenario เป็นแนวทางที่ผู้บริหารสามารถ
ก าหนดเป้าหมายได้ตามสถานการณ์ที่คาดโดยใช้หลักการของ scenario เช่นก าหนดว่า หากสถานการณ์
เป็นไปตาม scenario แรก เป้าหมายของตัวชี้วัดควรเป็นเท่าใด และถ้าเป็นไปตาม scenario ที่ 2 
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เป้าหมายควรเลื่อนไปก าหนด ณ จุดใด และถ้าหากสถานการณ์ขององค์การเป็นไปตาม scenario ที่ 3 
เป้าหมายควรเปลี่ยนไปเป็นจ านวนเท่าใด วิธีการนี้จะลดข้อจ ากัด คือ สามารถมองทางเลือกอนาคตไว้
หลายทางและอย่างหลากหลาย และก าหนดเป้าหมายส าหรับแต่ละทางเลือกนั้น 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การก าหนดเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางในการด าเนินงานที่หน่วยงาน
หรือองค์การต้องการไปให้ถึง โดยเป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจน มีหลักยึดไม่คลุมเครือเพื่อให้การ
ด าเนินงานมุ่งไปสู่ทางเดียวกัน 
 2. ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์พื้นฐานส าหรับระยะยาว 
ในกิจการและการยอมรับในทิศทางร่วม รวมถึงการแบ่งสรรทรัพยากรเพื่อให้ท างานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดโดยครอบคลุมถึงจุดมุงหมายขององค์การ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอื่นๆ นโยบายส าคัญต่างๆ แผนงานหลักและแผนงานอื่นๆ ที่จะน ามาใช้ปฏิบัติ เพื่อให้
องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดหมายที่ตั้งไว้ (Chander, 1962 ; McCarthy, D. J., 
Minichiello, R. J., & Curran, J. R.,1987)  
 ส่วน Certo and Peter (1991) ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ต่อไปว่าเป็นวิธีการ
ด าเนินงานที่คาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และ Mintzberg (1994) 
ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงยุทธศาสตร์ นั่นคือ 1) แผนที่ก าหนดทิศทางและชี้แนะแนวทางในการด าเนินงาน
ในอนาคต 2) เป็นรูปแบบของพฤติกรรม 3) เป็นการก าหนดสถานะหรือต าแหน่งในสนามแข่งขัน 
4) เน้นสภาพที่แท้จริงขององค์การและคุณลักษณะที่น่าจะเป็นขององค์การ และ 5) กลวิธีต่อสู้หรือ
แข่งขันเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม 
 จะเห็นได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นแผนการพัฒนาระยะยาว
ขององค์การบนรากฐานการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
และ ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
จึงต้องอาศัยหลักเหตุและผลของวิธีการแก้ปัญหาอย่างวิทยาศาสตร์ (David, 2000) ในด้าน
นักวิชาการของไทย ธงชัย สันติวงษ์ (2537) และ บุเลิศ เย็นคงคา (2547) ได้ให้ความหมาย ยุทธศาสตร์
ไม่ต่างจากนักวิชาการต่างประเทศ คือ ยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนงานที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทุกด้าน 
และประสานสอดคล้องกันที่จะช่วยให้องค์การมีข้อได้เปรียบที่เผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์จะถูกก าหนดขึ้นเพื่อประกันว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการและบรรลุผลส าเร็จแน่นอน
ซึ่งจะเป็นรูปแบบหรือแผนการที่รวมเอาเป้าหมายหลัก นโยบายหลัก และล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของทั้งองค์การเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ การรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ละด้านมาผสานกันอย่างมีความหมายและแปลงความเข้าใจสู่การวางแผน
ระยะยาวและการตัดสินใจองค์การซึ่งจะท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ค าถามวิกฤต (Critical 
question analysis) การวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT analysis) การใช้วิธี  BCG matrix 
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(Boston Consulting Group Growth-Share Matrix) และการใช้ GE Matrix (General Electric’s 
Multi factor Portfolio Matrix) เป็นตน สิ่งส าคัญที่ควรค านึงคือ จะต้องเข้าใจความเป็นมาและความ
อ่อนไหวต่อประวัติศาสตร์องค์การด้วย 
 ความลุ่มลึกของการวางแผนยุทธศาสตร์ บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2547) ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า มีค าศัพท์ที่ใช้ในการวางแผนที่ควรท าความเข้าใจ ได้แก่ 1) จุดแข็ง (Strengths) 
หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์การซึ่งสามารถท าได้ดี องค์การต้องวิเคราะห์การด าเนินการภายใน 
เช่น การบริหารจัดการ การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาความส าเร็จจาก
การน าจุดแข็งมาก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การ  2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง              
การด าเนินการภายในองค์การที่ยังท าได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม อันเกิดจากผู้บริหาร บุคลากร 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งต้องปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านี้ให้ดีขึ้น 3) โอกาส (Opportunities) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การ และองค์การต้องคาดคะเนถึงการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันเพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4) อุปสรรค (Threats) หมายถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นภัย
คุกคามต่อการด าเนินงานขององค์การ จนท าให้องค์การไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุถึงความส าเร็จได้  
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) ได้บอกถึงการเลือกยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการทางเลือกต่างๆ    
ที่ เกิดจากผลการวิ เคราะห์ SWOT ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ผู้บริหารที่ควรปฏิบัติ  คือ การศึกษา
สภาพแวดล้อมในองค์การและวิ เคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)โอกาส 
(Opportunities) และ) อุปสรรค (Threats) เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การ 
โดยพยายามให้องค์การสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในอนาคต สมชาย ภคภาควิวัฒน์ (2546) จึงได้
เสนอแนะยุทธศาสตร์ที่นิยมใช้กันมี 4 แนวทาง คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่เน้นความมั่นคง (Stability 
Strategies) เป็นการด าเนินยุทธศาสตร์หรือแนวทางโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินกิจการที่มีไว้เดิม 
เช่น การรักษาหรือคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการรักษาตลาด (Market) หรือการคงไว้ซึ่ง   
แนวทางการบริหาร (Function) 2) ยุทธศาสตร์ที่เน้นการขยายตัว (Expansion Strategies) เป็นการ
ผสมผสานการด าเนินยุทธศาสตร์เพื่อขยายกิจการไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยอาจครอบคลุมถึงการขยายสาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาด ตลอดจนการขยายแนวทางการบริหาร 3) ยุทศาสตร์ที่เน้นการหดตัว 
หรือการถอย (Retrenchment Strategies) เป็นการลดขนาดของกิจการหรืออาจเลิกกิจการนั้นๆ ไป 
โดยอาจครอบคลุมถึงการลดขนาดหรือเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิภัณฑ์ (Product Line) หรือใน
ด้านของการตลาด ตลอดจนการลดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ 4) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับ การผสมผสาน (Combination Strategies) เป็นการผสมผสานการด าเนินการทางยุทธศาสตร์ทั้ง 
3 วิธีเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินกิจการนั้นๆ บางเรื่องเป็นการขยายตลาด บางเรื่องเป็น
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การลดขนาด หรือบางกรณีเป็นการขยายเรื่องเรื่องของสายผลิตภัณฑ์ แต่บางครั้งเป็นการลดสาย
ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการผสานทุกวิธีข้างต้น 
 นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงศ์ (2537) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดท ายุทธศาสตร์ คือ 1) ช่วยให้
พิจารณาได้กว้างกว่า มีความลึกซึ้งและการวิเคราะห์ที่ส าคัญในแต่ละระดับที่เป็นงานของผู้บริหาร
อย่างแท้จริง 2) เอื้ออ านวยให้มีทิศทางของส่วนรวมส าหรับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่อง
น าทางส าหรับผู้ร่วมงานด้วย และ 3) สร้างความเข้าใจระหว่างกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เปิดเผยหรือบอกกล่าวยุทธศาสตร์ต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์นั้นเป็นวิธีการปฏิบัติ (Means) เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย (End) ของนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้นโยบายหนึ่งๆ อาจประกอบด้วยกลวิธีหลาย              
ผู้ปฏิบัติต้องเลือกกลวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดไปใช้ โดยการวิเคราะห์หรือศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน  
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ อันประกอบไปด้วย องค์การ วัฒนธรรม และทรัพยากรขององค์การ 
และการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินการเพื่อน ามาคิดวิเคราะห์ หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป 
 3. กลไกการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  
(2545) กล่าวถึงการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติว่า เป็นการน านโยบายหรือการน ายุทธศาสตร์         
ที่ก าหนดไว้สู่การปฏิบัติ เป็นความสามารถขององค์การในการรวบรวมคน ทรัพยากรต่างๆ ใน
หน่วยงานและกระตุ้นบุคลากรในองค์การให้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การประสบ
ความส าเร็จ ครบถ้วน ให้เกิดผลผลิต และให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2546) 
ที่อธิบายว่า การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) นั้น เป็นการด าเนิน
มาตรการยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึง การด าเนินมาตรการทั้งในส่วนของทรัพยากรวัสดุ ทรัพยากรบุคคล 
การปรับระบบและโครงสร้างองค์การ โดยเกี่ยวพันทั้งในระดับองค์การ (Corporate Level) และ 
ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) โดยในระดับแรกคือ การด าเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ใน
องค์การ (Corporate Level) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การของส่วนงานต่างๆ         
ในองค์การ ส่วนระดับที่สอง เป็นการด าเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ (Operational 
Level) เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในแต่ละขั้นตอนทุกระบบ   
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2546) ได้กล่าวว่าการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินั้นประกอบไปด้วย การ
ปฏิบัติตามแผน และระบบการควบคุม ซึ่ง นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ได้สรุปไว้แสดงได้ดังภาพที่ 5     
ในภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงกลไกแสดงล าดับขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์เป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์สภาพหรือการประเมินปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่อระบุภารกิจและจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากนั้นเป็นขั้นตอนเป็นการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขันถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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จากนั้นพัฒนาแผนเชิงยุทธศาสตร์ แล้วน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการควบคุมยุทธศาสตร์นั้น
สามารถตรวจสอบได้ด้วยการย้อนกลับไปพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุภารกิจไว้   
ซึ่งได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนั่นเอง 
 
 ภาพที่ 5 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 
 
 การก าหนดยุทธศาสตร์     การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 
 
 
 

ระบุภารกิจ 
และ 

จุดหมายเชิง 
ยุทธศาสตร ์

 วิเคราะห ์
สภาวะ 

เชิงแข่งขัน 
-จุดแข็ง 
-จุดอ่อน 
-โอกาส 
-อุปสรรค 

 พัฒนาแผน 
เชิง 

ยุทธศาสตร ์

 น าแผนเชิง 
ยุทธศาสตร ์
ไปปฏิบัติ 

 ระบบ 
การ

ควบคุม 
ยุทธศาสตร ์

 
 
  
 
 
 ที่มา: (นภดล พูลสวัสดิ์, 2551: 37) 
 
 นอกจากนี้ วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินั้น
ประกอบไปด้วยประเด็น 3 ประการ คือ 1) ผู้ท าหน้าที่แปลงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติต้องทราบว่า 
จุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) มีกี่ข้อ อะไรบ้าง 2) ต้องทราบว่าภายใต้จุดมุ่งหมาย       
เชิงยุทธศาสตร์ หรือแผนงานแต่ละแผนนั้นมียุทธศาสตร์หรือโครงการอะไรบ้าง และ 3) ต้องจัดท า
โครงการโดยให้วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนงาน และต้องตระหนักว่า

การประเมินปัจจัยภายนอก 

การประเมินปัจจัยภายใน 
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ภายใต้แผนงานเดียวกันนั้นยังมีโครงการอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ประสานโครงการ 
ประสานแผน และประสานนโยบาย เพื่อให้การด าเนินการบรรลุผลที่ตั้งไว้ 
 อย่างไรก็ตามกระบวยการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติบรรลุผลนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับ
องค์การและขั้นตอนมาตรฐานในการท างาน หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่หากมากเกินไปและขาด
ความยืดหยุ่นย่อมก่อให้ปัญหาในการน านโยบายหรือหรือยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้ (Edwards and 
Sharkansky, 1979 อ้างถึงใน เฉลิมเผ่า อจละนันท์, 2547) Elmore (1979) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
องค์การหรือหน่วยงานที่มีการจัดโครงสร้างตามหลักเหตุผลโครงสร้างของอ านาจที่มีการลดหลั่นกัน
ตามสายงานบังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจและงานของหน่วยปฏิบัติพร้อมทั้งมอบหน้าที่และ
อ านาจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ และเมื่อมีการรับนโยบายไปปฏิบัติแล้ว องค์การหรือหน่วยงาน
จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ละเอียดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกันและมีการก าหนดความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่ง Elmore (1979) ได้กล่าวเน้นย้ าว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ล้มเหลว คือ แนวทางการปฏิบัติ ไม่ได้ก าหนดหรือนิยามไว้ชัดเจน รวมทั้งความไม่รับผิดชอบของ        
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มอบหมายไม่ตอบสนองต่อนโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้น  ดังนั้นองค์การแต่ละ
หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในด้านโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน รวมถึงการวางกฎระเบียบ
อย่างเหมาะสม จะท าให้การน านโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติได้ประสบผลส าเร็จ 
 จะเห็นได้ว่าการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ คือ เรื่องของคุณภาพ และจ านวนของบุคลากรหรือ
ทีมงานจะต้องเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ หากเกิดความขาดแคลนก าลังคนจะ
ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นปัจจัยทางบุคลากรที่มีคุณภาพ      
มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นจึงมีความส าคัญต่อการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ ยิ่งนโยบายที่ก าหนดมีความต้องการบุคลากรมาปฏิบัติจ านวนมากรวมทั้งต้องการบุคลากรที่
ต้องมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถสูง หากไม่สามารถหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา ได้ 
นโยบายดังกล่าวก็ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานจากการที่
น าบุคลากรที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ มาเป็นกลไกในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความ 
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา 
จัดเตรียมบุคลากรไว้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพจะท าให้การน านโยบายหรือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
ประสบผลส าเร็จ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540 และ วรเดช จันทศร, 2540) 
 นอกจากนี้แล้ว งบประมาณในการด าเนินการก็มีความส าคัญต่อการด าเนินการนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ธนะรัชต์ แจ้งสุวรรณ (2540) และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540) ต่าง
ยืนยันว่า นโยบายหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได้นั้นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งทางด้านการเงิน 
และก าลังคมอย่างเต็มที่ มิฉะนั้นแล้วนโยบายต่างๆ จะปรากฏเป็นเพียงกระดาษ ดังนั้นการสนับสนุน
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งบประมาณอย่างเพียงพอจึงส่งผลต่อการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ ไปปฏิบัติ และถือเป็นกลไก
ส าคัญอีกประการหน่ึง 
 กลไกประการสุดท้ายที่ ศุภชัย สมน้อย (2542) ได้กล่าวถึงโดยอ้างแนวคิดของ Edward 
(1979) คือ กลไกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน ความส าเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
บริการต่างๆ ว่าเพียงพอหรือไม่ การมีวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ท าการ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดิน และ
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ จะมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายหรือยุทธศาสตร์
นั้นๆ เช่นเดียวกับการขาดแคลนเรื่องก าลังคนและงบประมาณ ดังนั้นองค์จ าเป็นต้องเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ให้พร้อม เพียงพอและมีคุณภาพ จึงจะน าพาการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
เกิดผลส าเร็จ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กลไกลที่ส าคัญในการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
ระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ โครงสร้างหน่วยงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรทั้ง 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้เพื่อการนั้นๆ นั่นเอง 
 
แนวคิดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เป็นวิธีวิทยาการวิจัยแบบหนึ่งที่ประยุกต์หลักการวิจัยและ 
พัฒนา (R&D) มาใช้ทางการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมทางการศึกษา ที่สามารถ 
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาไทย ทั้ งระบบการบริหารจัดการศึกษา 
หลักสูตร และการสอน การจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา และ  
การวัดและ ประเมินผลการศึกษา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนา 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัย
ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวการวิจัยและพัฒนาดังนี้  
  การวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการอย่างยาวนานในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และประดิษฐกรรม ( Invention) 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจของโลกตะวันตก ท าให้เกิดผลผลิตส าคัญของโลก
มากมาย ที่มีบทบาทต่อความคิดและการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างต่อเนื่ องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การค้นพบวัคซีน            
การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต 
โทรศัพท์ ตู้เย็น การคิดค้นวิธีการคุมก าเนิด การพัฒนาคอมพิวเตอร์ การเกิดของอินเตอร์เน็ต             
มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อการสื่อสารของมวลมนุษยชาติ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดการวิจัย 
และพัฒนา (R&D) สามารถสร้างความก้าวหน้าทางความคิดและการคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่ๆ ให้กับ
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ศาสตร์ทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปะศาสตร์ ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) ได้ยกตัวอย่างนักวิจัยที่ได้สร้างต านานการวิจัยและ
พัฒนาที่เป็นบ่อเกิดของนวัตกรรม เช่น Isaac Newton (1642-1727); Benjamin Franklin (1706 - 
1790); James Walt (1736-1819); Michael Faraday (1791-1867); Charles Darwin (1809-
1882); Alexander Graham Bell (1847-1922); Thomas Edison (1847-1931) เป็นต้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่านักคิดนักวิทยาศาสตร์เหล่าล้วนใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการประดิษฐ์คิดค้น 
ทดลอง จนได้นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ 
  นักวิจัยและพัฒนาที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้แก่ Albert Einstein 
(1867-1955) ที่คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพ และต่อมามีผู้น าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์
ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ท าให้ประเทศญี่ปุ่นยอมแพ้ และเป็นเหตุให้
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อย่างไรก็ตามการวิจัยและพัฒนามีความส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เทคโนโลย ี
  การวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในสังคมโลก เช่น กระทรวงกลาโหม 
สหรัฐอเมริกา ได้ลงทุนสร้างเครือข่ายด าเนินโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Project 
Agency Network) ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ ท าให้เกิดเครือข่าย ARPANET ซึ่งเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ต่อมาได้พัฒนาเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายสามารถสือ่สารถึงกันได้อย่างรวดเร็วทุกมุมโลก
โดยการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การสนทนา (Chat) การอ่านหรือแสดงความคิดเห็น
(Web-board) การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) การเรียนรู้ออนไลน์        
(E-Learning) การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference) การอัพโหลดข้อมูล เป็นต้น 
การวิจัยและพัฒนามีบทบาทส าคัญต่อการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่ ท าให้เกิดบริษัทที่มุ่ง
พัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เช่น บริษัท Microsoft (1975), บริษัท Apple 
(1976), ส านักข่าว CNN (1980), Dell (1983), Lotus Software (1982) เป็นต้น 
  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ให้มนุษย์ในปัจจุบันได้
ใช้ประโยชน์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ท าให้โลกเกิดระบบการสื่อสาร
สารสนเทศยุคใหม่ด้วยการเกิดของ Wikipedia (2001), Google (2004), You-Tube (2004), Line 
(2010), Facebook (2012) เป็นต้น จากความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมดังที่กล่าวมานี้ท าให้
เห็นว่าการวิจัยและพัฒนามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ของมนุษย์  
เกิดจากการสังเกตสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างหลักการ แนวคิดองค์ความรู้
ใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อการออกแบบ ทดลอง ทดสอบ และท าการปรับปรุงแก้ไข จนประดิษฐกรรม
นั้นเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ซึ่ ง  ศิริชัย กาญจนวาสี  (2559) กล่าวว่า  มีรากฐานจาก
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กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) นั่นเอง การวิจัยและพัฒนา (R&D) มีองค์ประกอบผสานกัน
ระหว่าง “การวิจัย” และ “การพัฒนา” โดยการวิจัยเป็นกระบวนการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ แสวงหา สืบค้นองค์ความรู้ ที่มีอยู่แต่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน หรือสร้างประดิษฐกรรม 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการพัฒนาเป็น
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือผลผลิตจนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือสังคมโดยรวม   
  ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นลักษณะการวิจัยแบบหนึ่งที่ผสาน  
กระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน ที่มีเป้าหมายเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ส าหรับ  
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ จนมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็น 
ประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคมโดยมีกลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความ 
ถูกต้องและน่าเชื่อถือของ วิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือแสวงหาวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือสร้าง 
นวัตกรรมหรือสิ่ งประดิษฐ์ ใหม่  เมื่ อพิจารณาค า ว่ า  การวิ จั ยและพัฒนา“RESEARCH &  
DEVELOPMENT”เป็นค าผสมของค าศัพท์ที่มารวมกัน (Acronym) อย่างมคีวามหมาย ดังแสดงใน ภาพที่ 6  
 
  ภาพที่ 6  ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องของการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 
 
    D    Design 
     R E  S E A R C H 
    V    Validity 
    E    Experiment 
    L    Leadership 
    O    Originality 
    P    Paradigm 
    M    Mixed Methods 
    E    Effectiveness/Efficiency 
    N    Needs 
    T    Theory 
 
 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 4) 
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  จากภาพที่ 6 อธิบายได้ว่าการวิจัยและพัฒนามีลักษณะส าคัญคือ 
  1. มีการออกแบบ (Design) อย่างเป็นระบบส าหรับการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือ
ประดิษฐกรรม (Invention) 
  2. มีความตรง (Validity) ความถูกต้องความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยและความเป็น
ประโยชน์ของผลการวิจัย 
  3. มีการทดลอง (Experiment) การทดลองซ้ าและปรับปรุงจนมั่นใจในผลของนวัตกรรมหรือ
ประดิษฐกรรม 
  4. มีความเป็นผู้น า (Leadership) ของผู้วิจัยในการพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  5. มีความใหม่ (Originality) ของนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นมา 
  6. มีกระบวนทัศน์ (Paradigm) หรือแนวคิดผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนา 
  7. มีการผสานวิธีวิจัย (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กับ
การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
  8. มีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของนวัตกรรมหรือ
ประดิษฐกรรม 
  9. มีการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็น (Needs) อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรสถาบัน หรือสังคมโดยรวม 
  10. มีการใช้หลักการหรือทฤษฎี (Theory) ที่น่าเชื่อถือเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยจนบรรลุ
เป้าหมาย 
  เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการวิจัยและพัฒนา (R&D) สามารถสรุปเป็นผังกระบวนการวิจัย
และพัฒนาดังภาพที่ 7 
  องค์ประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  การวิ จั ยและพัฒนาเป็นวิ ธี วิ ทยาการวิ จัยอ ย่ า งหนึ่ งที่ มี องค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
  1. กระบวนการวิจัย มีการท าวิจัยอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
การก าหนดปัญหาการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย และการเผยแพร่การวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่ได้น ามาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
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  2. การผสมผสานวิธีวิจัย มีการผสานวิธีการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่
หรือขยายพรมแดนของความรู้ กับการวิจัยประยุกต์ ที่มุ่งค้นหาอัตถะประโยชน์ของการน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาทางปฏิบัติ 
 
  ภาพที่ 7 กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process) 
 
 

กระบวนการ R&D  ผลลัพธ ์
 

องค์
ความรู ้

การ
ออกแบบ
นวัตกรรม 

นวัตกรรม
ต้นแบบ 

 การทดลอง  นวัตกรรม
ที่เหมาะสม 

ปฏิบัติการ การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวคิด 
หลักการ 
ทฤษฎ ี

 วิธีการ 
(วิถีการ
ปฏิบัติ) 

ผลผลิต 
(สิ่งประดิษฐ์) 

 ประเมิน 
เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง 

 วิธีการ 
(วิถีการ
ปฏิบัติ) 

ผลผลิต 
(สิ่งประดิษฐ์) 

 ผล 
ประโยชน์ 
บุคคล 
หน่วยงาน 
องค์การ 
สถาบัน 
สังคม 

 
ประสิทธิผล/
ประสิทธิภาพ 

 ความพึง
พอใจ 

 
 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 6) 
  
  3. กระบวนการพัฒนา 
  มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของสารสนเทศที่ได้จากการประเมินและการวิจัย 
(Research-Based Development) จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน 
องค์การ และสถาบัน หรือสังคมโดยรวม 
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  4. การผสานระหว่างการทดลองและการปรับปรุง 
  มีการออกแบบนวัตกรรม ทดลองน าไปใช้ตามกระบวนการทดลองที่ได้มาตรฐาน มีการ
ทดลองซ้ าหลายครั้ง ทุกครั้งของการทดลองมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการประเมินผลเพื่อน า
สารสนเทศมาใช้ส าหรับการแก้ไขปรับปรุง ดังภาพที่  8  
 
  ภาพที่ 8 องค์ประกอบของการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           การวิจัย (R) 
 
 
    
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 7) 
    
  ประเภทของการวิจัยและพัฒนา 
  Mahdjoubi (2009) ได้จ าแนกประเภทของการท าวิจัยและพัฒนาไว้ เป็น 4 แบบ คือ           
1) การวิจัยและพัฒนาที่ เน้นขั้นตอนการวิจัย 2) การวิจัยและพัฒนาที่เน้นกระบวนการพัฒนา           
3) การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการออกแบบการพัฒนา และ 4) การวิจัยและพัฒนาที่เน้นแหล่งความคิด
ของการพัฒนา ดังนี้ 
  1. การวิจัยและพัฒนาที่เน้นข้ันตอนการวิจัย 
  เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยมีวิธีการด าเนินการ       
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2) ขั้นตอนการวิจัยประยุกต์เพื่อน า
ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างวิธีการ(วิถีการปฏิบัติ) หรือผลผลิต (สิ่งประดิษฐ์) และ              
3) ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขวิธีการหรือผลผลิตจนมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ แสดงได้ดังภาพที่ 9  

การออกแบบ
นวัตกรรม 

ทดลอง 

ปรับปรุง 

ทดลอง 

ปรับปรุง 
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  ภาพที่ 9 การวิจัยและพัฒนาที่เน้นขั้นตอนการวิจัย 
 
การวิจัยพื้นฐาน 

(Basic 
Research ) 

 การวิจัยประยกุต ์
(Applied 
Research) 

 การพัฒนา 
(Development) 

 การเผยแพร 
น าไปใช้และ 

ขยายผล 
 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 8) 
 
  ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ เช่น การค้นพบ Penicillin การน า penicillin มาใช้
ในการฆ่าเชื้อโรค และการพัฒนายา Penicillin ส าหรับใช้รักษาโรค การค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพ และการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ 
  2. การวิจัยและพัฒนาที่เน้นกระบวนการพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนาเป็นระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเพื ่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมผ่าน 
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้จากนั้นจึง 1) ออกแบบประดิษฐ
กรรมเบือ้งต้นแบบลองถูกลองผิด 2) ออกแบบประดิษฐกรรมอย่างเป็นระบบ 3) ท าการวิจัย/ทดลอง/
ปรับปรุง แสดงได้ดังภาพที่ 10 
 
  ภาพที่ 10 การวิจัยและพัฒนาที่เน้นกระบวนการพัฒนา 
 

การออกแบบ 
อย่างลองถูก 

ลองผิด 
(Trial & 
Error 

Invention) 

 ออกแบบอย่าง 
เป็นระบบ 

(Systemative 
Invention) 

 การวิจัยและ 
พัฒนาต่อเนื่อง 
(Research & 

Development) 

 การพัฒนา 
เทคโนโลยี        
สู่ตลาด 

(Technology 
& 

Market 
Development) 

 ผู้ใช้
น าไปใช ้

ประโยชน 
(User – 
Created 

Contents) 

 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 8) 
 
  ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนองความต้องการของผู้ ใช้ จากคอมพิวเตอร์  Main Frame คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC) 
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์พกพาสู่การผลิต Smart Phone 



66 
 

          3. การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการออกแบบการพัฒนา   
  การวิจัยและพัฒนาเป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรม โดยใช้ 
กระบวนการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาควบคู่กันไปจนได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และเป็นประโยชน์  
อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถวิจัยและพัฒนาได้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) สังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบ 
และพัฒนาผลผลิต และ 2) การวิจัยพื้นฐานออกแบบและพัฒนาผลผลิต ดังนี ้ 
   3.1 สังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบและพัฒนาผลผลิต  
   ผู้วิจัยสังเคราะห์องค์ความรู้ (Synthesis) และบูรณาการองค์ความรู้ (Integration) เพื่อ
น ามาใช้ออกแบบและพัฒนาปรับปรุง (Design and Development) จนได้ผลผลิตที่พึงประสงค์ 
แสดงภาพได้ดังภาพที่ 11 
    
  ภาพที่ 11 การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบและพัฒนา 
 

สังเคราะหและ 
บูรณาการ       
องคค์วามรู 

(Syntheses & 
Integration) 

 การออกแบบและ 
ปรับปรุงพัฒนา 

(Design & 
Development) 

  
ผลผลิต 

(Production) 

  
การเผยแพร 
และขยายผล 

 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 9) 
 
   3.2 การวิจัยพื้นฐานออกแบบและพัฒนาผลผลิต 
   ผู้วิจัยท าการวิจัยพื้นฐาน เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ส าหรับน ามาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาปรับปรุง (Design and Development) จนได้ผลผลิตที่พึงประสงค์ แสดงภาพได้ดังภาพที่ 12 
 
  ภาพที่ 12 การวิจัยและพัฒนาที่เน้นการวิจัยพื้นฐานออกแบบและพัฒนา 
 

การวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic 

Research) 

 การออกแบบและ 
ปรับปรุงพัฒนา 

(Design & 
Development) 

  
ผลผลิต 

(Production) 

  
การเผยแพร 
และขยายผล 

 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 9) 
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  ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ เช่น พี่น้องตระกูลไร้ท์ (Wilbur & Orville Wright)     
มีจินตนาการและได้ท าการทดลองออกแบบเครื่องร่อนใช้พลังลม ต่อมาใช้องค์ความรู้ที่ได้มาออกแบบ  
เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ เป้าหมายคือสร้างเครื่องบินทีบินได้ในอากาศเหมือนนก และ เอดิสัน 
(Edison) ออกแบบตะเกียงน ามัน ต่อมาใช้แนวคิดนั้นมาออกแบบหลอดไฟฟ้า 
  4. การวิจัยและพัฒนาที่เน้นแหล่งความคิดของการพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนาเป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยการใช้การผสมผสาน
ความคิดจากหลายแหล่งมาใช้ในการออกแบบ ทดลอง และพัฒนาปรับปรุง  แนวความคิดอาจได้มา
จากการวิจัยที่จัดท าขึ้น การวิจัยที่ผ่านมา ความต้องการของตลาด หรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัย
หน่วยงาน สถาบัน แสดงได้ดังภาพที่ 13 

  ภาพที่ 13 การวิจัยและพัฒนาที่เน้นแหล่งความคิดของการพัฒนา 
 

การวิจัยพ้ืนฐาน          การวิจัยประยุกต์         การพัฒนาผลผลิต 
 

ผลการวิจัยที่ผ่านมา          การออกแบบผลผลิต          การพัฒนาผลผลิต 
 

ความต้องการของตลาด         การออกแบบผลผลิต        การพัฒนาผลผลติ 
 

ความคิดสร้างสรรค์          การออกแบบผลผลิต           การพัฒนาผลผลิต 

 
 
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 10) 
 
  ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ เช่น การวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) จากการพัฒนาเครือข่าย Internet ท าให้เกิดความคิดใหม่จากแหล่งต่างๆ สู่การ
พัฒนา e-Mailed, e-Learning, Google, You-Tube, Skype, Line, Facebook เป็นต้น 
  ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
  ดังที่ทราบกันแล้วว่ าการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นการวิจัยที่ ผสานกันระหว่ าง
กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรม ที่มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อความเจริญกว้างหน้าของบุคคล องค์การ สถาบัน 
หรือสังคมโดยรวม การวิจัยและพัฒนาจึงมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2559) ดังนี้ 



68 
 

  1. การศึกษาสภาวะแวดล้อม วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมินความต้องการจ าเป็น 
   1.1 การศึกษาสภาวะแวดล้อม (บริบท) ของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
   1.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
   1.3 ประเมินความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน ว่ามีความจ าเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขอะไร โดยใช้นวัตกรรม หรือ ประดิษฐกรรมลักษณะใด 
  2. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
   2.1 ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
   2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนาว่า ต้องการสร้างนวัตกรรม หรือ           
ประดิษฐกรรมใด เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 
  3. การสังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบนวัตกรรมเบ้ืองต้น ทดลองน าร่อง และประเมินผล  
   3.1 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและออกแบบนวัตกรรมเบ้ืองต้น (D1) 
   3.2 ทดลองน าร่อง และประเมินผลเบื้องต้น (R1) 
  4. ปรับปรุงการออกแบบ ทดลองซ้ า และประเมินผล 
   4.1 บูรณาการองค์ความรู้ และการปรับปรุงออกแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน (D2) 
   4.2 ทดลองซ้ า ในสถานการจริง และการประเมินผล (R2) 
  5. การสรุปผลและการจัดท ารายงานการวิจัย 
   5.1 วิเคราะห์ผลและสรุปผล 
   5.2 จัดท ารายงานการวิจัย 
  6. การเผยแพร่และการขยายผล 
   6.1 เผยแพร่นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
   6.2 ขยายผลสู่ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ  
  จะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เนื่องจากเกิดสิ่งใหม่            
เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการวิจัยและพัฒนานั้นเป็น  
การวิจัยลักษณะหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์  
ในปัจจุบัน  
  องค์การจ านวนมากได้พยายามส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถด้าน       
การวิจัยและพัฒนา โดยมีความเชื่อว่า การวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะ 
ช่วยให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า  
กระบวนการวิจัยและพัฒนา อาจเริ่มด้วยระบบของการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจน แล้วเข้าสู่
ระยะของการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอน
คล้ายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะท าการ
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ทดลองใช้ในสภาพจริงเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ซึ่งในการออกแบบวิจัยจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยอย่างชัดเจน ก าหนดตัวบ่งชี้ หรือประเด็นที่มุ่งศึกษา ก าหนด
แหล่งข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยหรือทดลองนวัตกรรม ก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และเครื่องมือที่ใช้ และก าหนดแนวทางการวิเคราะห์หรือตัดสินคุณภาพนวัตกรรม ซึ่งการวิจัยและ
พัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึง  สื่อ/สิ่งประดิษฐ์ 
หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้นวัตกรรม ที่น ามาทดลอง 
คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง         
เป็นตัวแปรตาม ซึ่งขัน้ตอนของการวิจัยและพัฒนามี 6 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 14 
  ภารกิจการบริหารสถานศึกษากับการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษายากที่จะท าการทดลองในห้องปฏิบัติการดังเช่นการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เป็นการ 
ประยุกต์หลักการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์มาใช้ทางการศึกษา โดยการผสมผสานการวิจัย 
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงกับการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ที่เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อให้การวิจัย อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ ที่น ามา 
สนับสนุนขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในบริบททางการศึกษา เช่น 1) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษาและท้องถิ่น 2) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เช่น การยึดโครงงานเป็นฐานการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และ
ศิลปะเป็นฐาน 3) การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 4) การวิจัยและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
สถานศึกษา 
  ส าหรับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน เช่น 1) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน (ความพร้อม ความสนใจ ความถนัด) 2) การวิจัย
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) การวิจัยและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 4) การวิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 6) การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทักษะทางสังคม หรือ 7) การวิจัยและพัฒนาการนจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการวิจัย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็น
การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนางานทางการศึกษา 
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  ภาพที่ 14 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
 
 

 
ขั้นที่ 1 

 ศึกษาสภาวะ
แวดล้อม 

 วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 

 ประเมิน
ความต้องการ 

 
 

ขั้นที่ 2  - เป้าหมายของการพัฒนา 
- วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

 
 

ขั้นที่ 3  - สังเคราะห์องค์ความรู้ 
- อ อ ก แ บ บ น วั ต ก ร ร ม

เบ้ืองต้น (D1) 

 - ทดลองน าร่อง 
- ประเมินผลเบื้องต้น 

(R1) 
 
 

ขั้นที่ 4  - บูรณาการองค์ความรู้ 
- ปรับปรุงการออกแบบ 

(D2) 

 - ทดลองใน
สถานการณ์จริง 

- ประเมินผล (R2) 
 
 

ขั้นที่ 5  - วิเคราะห์ผลและสรุปผล 
- จัดท ารายงานวิจัย 

 
 

ขั้นที่ 6  - เผยแพร่นวัตกรรม/ประดิษฐกรรม 
- ขยายผลสู่ผู้ใช้/ผู้รับบริการ 

 
   
  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 12) 
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  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (Educational Research and Development) คือ พัฒนา 
การศึกษาโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและตรวจสอบประเมินคุณภาพ  
การศึกษา ทั้งนี้ การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานั้น ผลผลิตสุดท้ายที่จะพึงได้รับ  
จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาก็คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
ซึ่งสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (รัตนะ บัวสนธ์, ม.ป.ป.) 
ได้แก่ 
  1. นวัตกรรมทางการศึกษาแบบนามธรรม นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทนี้จะมีลักษณะ 
เป็นหลักการ (Principle) ทฤษฎี (Theory) หรือรูปแบบ (Model) การจัดการศึกษาต่างๆ อาทิ 
ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา ทฤษฎีภาวะผู้น าทางวิชาการ หลักการจัดการศึกษาแบบโรงเรียน 
เป็นฐาน (School Base Management: SBM) หลักการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Student 
Center Teaching) 
  2. นวัตกรรมทางการศึกษาแบบรูปธรรม นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทนี้มีลักษณะเป็น 
สิ่งประดิษฐ์ เช่น หนังสืออ่านประกอบ ต าราทางวิชาการ ชุดฝึก บทเรียนโมดูล คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน และเกมส์ต่างๆ เป็นต้น นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วย  
หรือใช้ประกอบการจัดการศึกษาที่รู้จักกันในชื่อว่าสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามนวัตกรรมทาง
การศึกษาประเภทแรกที่กล่าวไว้ข้างต้น 
  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาทั้งสองประเภทข้างต้นนั้น จะใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา   
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 
  1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
  การด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนแรกนี้ กระท าไปโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นที่จะน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
อย่างแท้จริงซึ่งจะท าให้นวัตกรรมทางการศึกษามีประโยชน์การใช้สอยให้มากที่สุด การด าเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 จึงมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่อาจใช้ทั้งการส ารวจความ
คิดเห็นหรือความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้การส ารวจวิเคราะห์จากเอกสารรายงานของ
หน่วยงานนั้นๆ 
  2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา 
  เมื่อได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 แล้วใน
ขั้นตอนนี้ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเป็นประมวลสรุปเข้าด้วยกันแล้วใช้ตัดสินใจพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ 3 งาน คือ 1) การตัดสินใจเลือกนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
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2) การออกแบบและสร้างนวัตกรรมตามแบบ และ  3) การประเมินคุณภาพ (เบื้องต้น) ของ 
นวัตกรรมก่อนจะน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  
  3. ขั้นตอนที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการน านวัตกรรมที่ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นแล้วไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพื่อที่จะตรวจสอบว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้จริงหรือไม่ เมื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งการด าเนินงานในข้ันตอนนี้
มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ต้องมีการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiment) ให้เหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ ใน
สถานการณ์จริงนั้นๆ ทั้งนี้ แบบแผนการทดลองก็มีหลายแบบ แต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อจ ากัดต่างกัน    
ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการศึกษาที่จะต้องเลือกใช้แบบแผนการทดลองที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขความ
เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในการทดลองใช้ ทั้งนี้ในการทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษานั้น 
ควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อน-ระหว่างและหลังใช้นวัตกรรมแล้วน าเสนอข้อมูล
ให้เห็นภาพการใช้นวัตกรรมอย่างครบถ้วน 
  4.  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ภายหลังนวัตกรรมทางการศึกษาน าไปใช้ครบตามระยะเวลาหรือกิจกรรมที่ก าหนดแล้ว        
ก็จะต้องมีการประเมินสรุปภาพรวมผลการใช้นวัตกรรมเพื่อที่จะได้ทราบข้อเสนอแนะหรือประเด็น
ต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดอันเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมนั้นๆ 
ตามข้อเสนอแนะหรือประเด็นข้อจ ากัดดังกล่าว ในการประเมินขั้นนี้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายกับการใช้นวัตกรรมนั้น ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ถูกใช้
นวัตกรรมและผู้รับผลกระทบกับการใช้นวัตกรรม ซึ่งวิธีการประเมินก็อาจใช้หลายวิธี เช่น การประชุม
สะท้อนกลับ การใช้แบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม เป็นต้น ท้ายที่สุดเมื่อ
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะท าให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สมบูรณ์ 
  จะเห็นได้ว่าแนวคิดการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาที่ รัตนะ บัวสนธ์ (ม.ป.ป.) ได้ให้ไว้นี้    
ไม่ต่างจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) ที่ได้ให้แนวคิดไว้อย่างคล้ายคลึงกัน และสามารถสรุปขั้นตอน
การด าเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ได้ดังภาพที่ 15 สังเกตได้ว่าการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษาเป็นการด าเนินการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งภารกิจการบริหารสถานศึกษา คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร
งบประมาณ และ 4) การบริหารทั่วไป ซึ่ง ภารกิจการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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  ภาพที่ 15 ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 

ขั้นตอนที่  วัตถุประสงค์  กิจกรรม  ผลที่ได้รับ 
 
 
  เพื่อศึกษาข้อมูล 

-สภาพปัจจุบัน 
-ปัญหา 
-ความต้องการ 

 -ส ารวจความคิดเห็น 
-ศึกษาเอกสารรายงาน 

 ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้
ส าหรับการพัฒนา

นวัตกรรม 

 
 
  เพื่อออกแบบและ

ประเมินคุณภาพ
นวัตกรรม 

 -สังเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 
-ตัดสินใจเลือก
นวัตกรรม 
-ออกแบบและ
ประเมินคุณภาพ 

 นวัตกรรมที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ

เบื้องต้น 
 

 
 
  เพื่อน านวัตกรรมไปใช้

ในสถานการณ์จริง 
 -ออกแบบทดลองใช้ 

-ด าเนินการใช้ 
-ศึกษาผลก่อน/
ระหว่าง/หลัง การใช้ 

 ผลการแก้ปัญหาและ 
พัฒนางาน 

 
 
  เพื่อประเมินผลสรุป

และปรับปรุงแก้ไข
นวัตกรรม 

 -ประเมินสรุปผลการ
ใช้นวัตกรรม 
-ปรับปรุงแก้ไข
นวัตกรรม 

 ผลการสรุปการใช้
นวัตกรรมจากผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง 

 
 

นวัตกรรมที่สมบูรณ์ ผ่านการปรับปรุงแก้ไข 
 

  ที่มา: (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2559: 14) 

1 

2 

3 

4 
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 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 1) การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์การ หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 1) การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 3) การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5) การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 7) การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  10) การ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 11) การวางแผนพัสดุ 12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือสิ่ งก่อสร้ างที่ ใช้ เ งิน  งบประมาณเพื่อ เสนอต่อปลัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี  13) การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 14) การจัดหาพัสดุ 15) การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 17) การเบิกเงินจากคลัง      
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 19) การน าเงินส่งคลัง 20) การจัดท าบัญชีการเงิน 
21) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 22) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 
และรายงาน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 1) การวางแผนอัตราก าลัง 
2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การด าเนินการ
เกี่ ยวกับการเลื่ อนขั้นเงิน เดือน  6) การลาทุกประเภท  7) การประเมินผลการปฏิบัติ งาน                    
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8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์              
12) การออกจากราชการ 13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 14) การจัดท าบัญชีรายชื่อ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชสริยาภรณ์ 15) การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ            
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 1) การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์การ 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8) การด าเนินงาน
ธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 11) การรับ
นัก เรียน  12) การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับ เรื่ องการจัดตั้ ง  ยุบ รวมหรือ เลิกสถานศึกษา                     
13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) งานกิจการนักเรียน 17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา         
18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ  
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น              
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 21) แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 จากภารกิจขอบข่ายหน้าที่การบริหารงานสถานศึกษา พบว่า มีประเด็นโจทย์การวิจัยและ
การพัฒนาจ านวนมาก แต่เท่าที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา อาจเป็นเพราะเข้าใจว่าการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นเรื่องยากและไม่อยากท า
วิจัยและพัฒนา หากผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและมีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และ
เห็นว่าการวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานก็เชื่อแน่ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเจริญ
มีคุณภาพสมดังความตั้งใจ เนื่องจากผู้บริหารเริ่มจากการสืบเสาะปัญหา หาหนทางแก้ ทดลองลงมือ
ปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น จนเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติสืบไป 
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บทที่ 3  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3 2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
ขัน้ตอนกำรวิจัย 
 ระยะที่ 1 ยกร่ำงยุทธศำสตร์ 
 ระยะที่ 1 นี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนสนทนากลุ่มในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สังเคราะห์กรอบ
ยุทธศาสตร์และยกร่างยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาความคาดหวังเชิงนโยบายและเชิงวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย หลักวิชาการ หรือ 
ทฤษฎี หรือการด าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา 
 2. สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
จากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 75 คน (75 โรงเรียน กระจายทุกอ าเภอในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3) โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ผ่านการตรวจสอบความตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยข้อค าถามผ่านเกณฑ์ 
ต้องมีเสียงส่วนใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 คน 
เสียงส่วนใหญ ่คือ อย่างน้อย 3 คน หรือ คะแนนต้องเป็น 3 ใน 5 หรือ 0.6 เป็นค่า IOC ต่ าสุดที่ให้ข้อ
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ค าถามผ่านเกณฑ์ หากข้อค าถามไม่ผ่านเกณฑ์ผู้วิจัยตัดข้อค าถามออกไปจากแบบสอบถาม และเมื่อ
ได้ข้อค าถามที่ผ่านการตรวจสอบโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) แล้วผู้วิจัยน าไปสอบถามผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการสอบถาม จ านวน 30 คน เป็นการ try out แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ 
Likert (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จากนั้นวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
Cronbach (Cronbach's Alpha Coefficient) ทั้งในส่วนสภาพปัจจุบันการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนา และค่าความเชื่อมั่นในส่วนของความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  

3. สนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้ง 5 อ าเภอ และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 5 อ าเภอ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา รวมจ านวน 12 คน จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่มเพื่อการสังเคราะห์กรอบ
ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถานที่เอกชนแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีรายชื่อและ
ต าแหน่ง ดังนี้ 1) นายกิตติชัย  เมืองมา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
2) นายวิเศษ เชยกระรินทร์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
3) นายมนัสพงษ์ เต็มอุดมทรัพย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ.แม่สาย 
4) นายทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ .เชียงแสน 
5) ดร.อนวัช อุ่นกอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
6) นายวันชัย ปัญญาแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอดอยหลวง 
7) นายจรัญ คุณะแสงค า นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอแม่จัน  
8) ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
9) นายทรงเดช  ชัยปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง 10) นายปิยะศักดิ์  
ชนะชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 11) นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านจ้อง  อ าเภอแม่สาย 12) นายนิธิศ  วัฒโนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าปลา อ าเภอ
แม่สาย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้สนทนากลุ่ม คือ เป็นผู้หน้าที่และอ านาจในการผลักดัน ส่งเสริม 
นโยบายในระดับเขตพื้นที่ และเป็นผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา และมีประสบการณ์ทางการบริหาร
ไม่น้อยกว่า 15 ปี  
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4. การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 การด าเนินการวิจัยในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ดังนี้ 

(ก) ศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาความคาดหวังของนโยบายและวิชาการ การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
มีความคาดหวังให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นที่ตัวผู้บริหารและครูเป็นส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน เพื่อส่งผลกระทบ
ต่อตัวผู้เรียนในด้าน 1) ทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร 
4) ทักษะการให้บริการและการท่องเที่ยว 5) ทักษะการเกษตรเชิงอนุรักษ์ โดยมีแนวยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา คือ 1) สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 
2) พัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

(ข) สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
จ านวน 75 คน พบว่า ในภาพรวมสถานศึกษามีการน าเอากระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็น
เครื่องมือการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับน้อยมาก และเข้าใจว่าการวิจัย
และพัฒนาเป็นเรื่องยาก และต้องใช้ความสามารถทางวิชาการสูง ส่วนความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา มีความต้องการระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูง ค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันโดยรวม 1.31 และค่าเฉลี่ยความต้องการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา โดยรวม 
4.46 ซึ่งสภาพปัจจุบันพบว่า การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินการ 
1.03 การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินการ 1.27 การสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินการ 1.40 และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ย
สภาพการด าเนินการ 1.49  
 ส าหรับค่าเฉลี่ยความต้องการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวม 4.46 โดยมีความต้องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา มากที่สุด เรียงล าดับคือ 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา (ค่าเฉลี่ยความต้อการ
โดยรวม 4.48) 2) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ค่าเฉลี่ยความต้องการโดยรวม 4.46) 3) การพัฒนา



79 
 

ทักษะการวิจัยและพัฒนา (ค่าเฉลี่ยความต้องการโดยรวม 4.45) และ 4) การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (ค่าเฉลี่ยความต้องการโดยรวม 4.44) สามารถเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความต้องการ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ให้เห็นชัดดังแผนภูมิ 1 
 
 แผนภูมิ 1 สภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 

 
 
 สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาสูง
กว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  (ค) สนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารที่เชื่อถือได้ และมีผลงานการบริหารเป็นที่
ประจักษ์ มีความเห็ดสอดคล้องกันว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในด้าน สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนจากตัวแทน
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
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สภาพปัจจุบัน ความต้องการ
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ผู้ให้ข้อมูล ตัวอย่ำงเสียงสะท้อนผูใ้ห้ข้อมูล ประเด็นควำมหมำย 

 ผู้บริหารการศึกษา “.. . เรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่ งส าคัญนะ 
เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือของการพัฒนา สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ ดังนั้น ควรให้ผู้บริหาร ครู ได้รู้ถึง
ความส าคัญ กระบวนวิจัย และและมีทักษะ 
ความสามารถด้านการวิจัย...” 

1. การสร้างการรับรู้การวิจัยและ
พัฒนา 
2. การพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา 

นายกสมาคมผู้
ประกอบวิชาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา อ.แม่สาย/ 
อ.แม่จัน/อ.ดอยหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง/ 
อ.เชียงแสน 

“...การวิจัยเป็นเรื่องยาก ต้องอิงหลักวิชา การ
พัฒนาทักษะ กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึง
เป็นส่ิงจ าเป็น ...”  
“... ต้องมีการสนับสนุน และมีแหล่งทุนวิจัยให้ 
เหมือนผู้วิจัยขณะนี้ จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ครู และผู้บริหาร รักที่จะท างานวิจัย...” 
“. . .อันที่จริง ผู้บริหารโรงเรียนเราใน สพป.
เชียงราย เขต 3 จบ ดร. หลายคนนะ หากเขต
พื้นที่ จะใช้ความรู้ความสามารถ ดุษฎีบัณฑิต ที่มี
มาช่วยงานเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาคงไม่ยาก...” 

1. การพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา 
2. การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 
3. การส่ ง เ ส ริ มก า รวิ จั ย และ
พัฒนา 

ตัวแทนผู้บริหาร
โรงเรียน 

“... หากเรามีพี่เลี้ยง มีทุนในการท าวิจัย เราน่าจะ
ท าได้...” 
“.. .แหล่งข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานนะครับ 
ส าหรับใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ และการค้นคว้า
เพื่อการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...” 

1. การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 
2. การส่ ง เ ส ริ มก า รวิ จั ย และ
พัฒนา 

ผู้บริหารการศึกษา “ . . . เป็ นสิ่ ง ดี ง าม  และสามารถสร้ า งความ
เจริญรุ่งเรืองในการจัดการศึกษาได้ อย่างไร เรามา
ช่วยกันส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู รักในการท าวิจัย 
มีผลงานทางวิชาการออกมา อีกอย่างเป็นหนึ่งใน
เกณฑ์คุณภาพของเขตพื้นที่ด้วย..” 
“...เรามีวิธีการนะ เช่น การรวมกลุ่มกัน เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เครื่องข่ายทางการศึกษา จะเป็นวิธีหนึ่ง
ที่จะท าให้พวกเราเป็นผู้น าทางวิชาการ และใช้การ
วิจัยและพัฒนาเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา...” 

1. การส่ ง เ ส ริ มก า รวิ จั ย และ
พัฒนา 
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  (ง) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 
จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2. มีบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและ
พร้อมที่จะเป็นพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาพร้อมรับการแปลี่ยงแปลงแนะน ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นฐาน
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดอ่อน 
(Weaknesses)  
 

1. บุคลากร และผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา 
2. ขาดการน าเอากระบวนวิจัยและพัฒนามาเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลทางการวิจัยและพัฒนา ไว้ศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้สืบค้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4. สถานศึกษายังขาดการน าเอากระบวนการวิจัยและพัฒนา มาเป็นเครื่องมือของการ
บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5. บุคลากรส่วนใหม่ขาดทักษะการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. ที่ตั้งของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
ความหลากหลาย ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ และชาติพันธุ์ และการค้าชายแดน เหมาะแก่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความหลากหลายของบริบทโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
ฐานของการพัฒนาคุณภาพ 
2. มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนมากพอที่จะเอื้อต่อการเป็นพี่เล้ียง
หรือที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
3. หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน 
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล หลักการ 
ทฤษฎี ในการน ามาใช้ประกอบการวิจัยและพัฒนา 

ภาวะคุกคาม 
(Threats)  

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงลบต่อการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเรื่องยาก 
2. บุคลากรมีพื้นความรู้ท่ีแตกต่างกัน 
3. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนด้วยกันมีน้อย 
4. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษามีน้อย 
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 ผลจาการด าเนินการในข้อที่ 1-4  ผู้วิจัยน ามาก าหนดเป็นข้อเสนอเพื่อสนทนากลุ่มในการ
ก าหนด “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ในขั้นตอนต่อไป 
 5. การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน 
และอ าเภอดอยหลวง) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานในการบริหารการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อก าหนดเป้าหมายในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  (จากข้อมูลที่ได้จากข้อ 1-4) จ านวน 12 คน จัดประชุมเพื่อ
สนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมของสถานประกอบการเอกชนแห่งหนึ่งในอ าเภอแม่สาย มีรายชื่อและ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายกิตติชัย  เมืองมา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
2 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
3 นายมนัสพงษ์ เต็มอุดมทรัพย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ  

อ าเภอแม่สาย 
4 นายทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ  

อ าเภอเชียงแสน 
5 ดร.อนวัช อุ่นกอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอแม่

ฟ้าหลวง 
6 นายวันชัย ปัญญาแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอดอย

หลวง 
7 นายจรัญ คุณะแสงค า นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ อ าเภอแม่

จัน 
8 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
9 นายทรงเดช  ชัยปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง 
10 นายปิยะศักดิ์  ชนะชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
11 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ้อง  อ าเภอแม่สาย 
12 นายนิธิศ  วัฒโนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าปลา  อ าเภอแม่สาย 
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 ผลจาการด าเนินการใน 5 วิธีข้างต้นจะได้ข้อมูลสารสนเทศที่ผู้วิจัยน าเอาไปเป็นพื้นฐานใน
การก าหนดเป็น “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” เพื่อจะได้น าไปพัฒนาเป็น
ยุทธศาสตร์ฉบับจริงในระยะต่อไป ข้อเสนอที่ได้สรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้
 

ข้อเสนอ ความคดิเห็นที่ประชุม สรุปผลที่ได ้
1. คุณค่าและความส าคัญของการ
วิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
2. ทักษะ และกระบวนการวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...ควรมีการสร้างความตระหนัก ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยและ
พัฒนา...” 
“...ควรมีการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพ
การศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา...” 
“...ควรมีการอบรวมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา...” 
“...หากมีผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นพี่เลี้ยงจะ
ท าให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน..." 
“...ควรมีการนจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนาทางการศึกษา...”   
“...ควรจัดพี่เล้ียงให้สถานศึกษาในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา...” 
“...ควรมีการประสานไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา...” 
“...ควรสื่อสารให้สถานศึกษาทราบ
แหล่งทุนการวิจัย...”    
“...ตน้สังกัดควรสนับสนุนทุนวิจัยให้
สถานศึกษา...” 
“...ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรใน
สังกัดด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.การสร้างการรับรู้การวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
2.การพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
3.การส่ ง เสริ มการวิ จัยและ
พัฒนา 
4.การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 



84 
 

 ผลที่ได้ คือ การยืนยันสภาพปัญหาเอกน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 ระยะที่ 2 พัฒนำยุทธศำสตร์ 
 การด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเอาร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยระยะแรก ไปพัฒนาต่อเน่ืองเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ฉบับจริง 
โดยมีข้ันตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และสนทนากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview of Experts) จากทั้งภายในและ 
ภายนอก ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 5 ราย โดยน าผลสรุปที่ได้
จากการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 และร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาความเป็นได้ของยุทธศาสตร์ 
 2. สนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus group discussion) ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 5 คน (ตัวแทนผู้บริหารจาก 
5 อ าเภอ อ าเภอละ 1 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3) โดยน าผลสรุป
ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 และร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อศึกษาความเป็นได้ และ          
การยอมรับในยุทธศาสตร์ 
 ผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน าไปสู่การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) โดย
น าเอาร่างยุทธศาสตร์ฯ จากผลการวิจัยระยะที่ 1 และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ การสนทนากลุ่มเป้าหมาย ในระยะที่ 2 น าเสนอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 150 คน ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน า
ข้อเสนอดังกล่าวน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นยุทธศาสตร์ฉบับจริงที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถึงความเป็นไปได้
และการยอมรับในยุทธศาสตร์ และสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป 
 ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ค านึงถึงทั้งในช่วงเวลาของการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ฯ ในระยะที่ 1 
และการพัฒนายุทธศาสตร์ ในระยะที่ 2 คือ โอกาสในการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ จาก 2 เกณฑ์ คือ   
1) ความเป็นไปได้ (Feasible) และ 2) การได้รับการยอมรับ (Acceptable) ตามทัศนะของ Majchrak 
(1984) (อ้างใน นภดล พูลสวัสดิ์ (2551)) 
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กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการ

ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 3. ก าหนดประเด็น เน้ือหา และโครงสร้างของแบบสอบถาม แนวค าสัมภาษณ์ และข้อค าถาม
ที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 4. สร้างแบบสอบถาม แนวค าสัมภาษณ์ และข้อค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 5. น าแบบสอบถาม แนวค าสัมภาษณ์ และข้อค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ที่สร้างขึ้น
ให้ที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
ถูกต้อง ส านวน ค าศัพท์ที่ใช้ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถาม แนวค าสัมภาษณ์ และข้อค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ตาม
ค าแนะน าของที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหารที่ไม่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จ านวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วย การหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.65 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามส่วนความต้องการเท่ากับ 0.94 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือไปยัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นใน
การออกหนังสือนัดหมายตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ทั้งการสนทนากลุ่ม 
และการประชาพิจารณ์ โดยก าหนดวันสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในวันที่ 13 สิงหาคม 1561 จากนั้นผู้วิเคราะห์วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จา
การสนทนากลุ่ม และนัดหมายผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีหน้าที่และอ านาจในการผลัดดันการขับเคลื่อนนโยบาย และมีภาวะ
ผู้น าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการบริหาร มาด าเนินการสังเคราะห์กรอบ
ยุทธศาสตร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 และด าเนินการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ในวันที่ 20 
กันยายน 2561 
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 2. ขอความอนุเคราะห์ ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 15 
เป็นผู้น าการสนทนากลุ่ม และการสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ 
 3. ขอคว ามอนุ เ ค ร า ะ ห์  ผู้ ช่ ว ย ศ า สต ร า จ า ร ย์  ด ร . สุ ด า รั ต น์  ส า ร ส ว่ า ง  แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มาเป็นผู้น าในการประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ 
 4. ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
 5. การด าเนินการสัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่ม ด้วยตนเอง บันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก
ภาคสนามจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทันทีหลักเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจนได้ข้อมูลอิ่มตัว ด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ ถึงความเป็นไปได้ เหมาะสม และด าเนินการการประชาพิจารณ์ ตามล าดับ 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร (Document 
Research) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ดังนั้นการวิเคราะห์จึงเป็นการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเป็นความเรียง 
โดยมีวิธีการคือ ระหว่างการสนทนาผู้วิจัยได้จดบันทึก บันทึกภาพและเสียงในบางโอกาสที่ส าคัญ หลักจาก
การการสนทนาแต่ละครั้ง  ผู้ วิจัยถอดความเป็นค าต่อค า (Verbatim) ออกมาเป็นตัวอักษร 
(Transcript) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยให้ผู้ช่วยผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องว่า 
ถอดความได้ตรงกันหรือไม่  
 ขณะที่ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลในพื้นที่  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูล          
ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Lofland, 1971 ; Delamont, 1992 อ้างถึงใน นิศา ชูโต, 2548) จาก
การสังเกตและจดบันทึก การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม ทันทีที่ศึกษาข้อมูลในแต่ละครั้งเสร็จ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ในครั้งต่อๆ ไป จนสามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และค าถามของการวิจัย จึงยุติการศึกษา
ข้อมูล หลักจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการสัมภาษณ์ สนทนาและสังเกต ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 น าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มาถอดความ (Transcribe)    
จากการจดบันทึก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ค าต่อค า (Verbatim) เป็นภาษาเขียนด้วยตนเอง
หลังจาการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง 
 1.2 ตรวจสอบความถูต้อง ความชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูล และท าการจ าแนก           
จัดหมวดหมู่ข้อมูลของข้อความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจประเด็นที่
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ศึกษา เป็นการค้นหาความหลากหลายของความคิดเห็น และสรุปประเด็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
ครอบคลุมเพื่อศึกษาเพิ่มเติม 
 1.3 ท าการปรับข้อค าถามก่อนการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 
 1.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นเบ้ืองต้นจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย 
 2. การจัดระบบเอกสารข้อมูลเป็นการน าข้อมูลดิบที่ได้จาการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
โดยสร้างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ (Filed) เพื่อสะดวกในการสืบค้น โดยท าส าเนาไว้หลายชุด เก็บไว้ใน
รูปของ E-mail และ Google drive เพื่อป้องกันความสูญหาย นอกจากแฟ้มข้อมูลงานต้นฉบับแล้ว 
ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลเรื่องอื่นๆ ที่ส าคัญดังนี้ 
  2.1 หมวดเรื่องทั่วไป เป็นเอกสารที่จัดเก็บเรื่องราวต่างๆ โดยแยกเป็นเรื่องๆ เป็นแฟ้มย่อยๆ 
คือ แฟ้มบุคคล สถานที่ องค์การ เอกสาร เพื่อให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
  2.2 หมวดข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยแยกเป็น
แฟ้มย่อยๆ คือ ข้อมูลจาการสังเกต ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม 
  2.3 หมวดการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแฟ้มข้อมูลที่ผู้วิจัยเริ่มมีแนวคิดใหม่ หัวเรื่องใหม่ ที่เกิดขึ้น
จาการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ และการบันทึก
ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย การลดทอนข้อมูลและปริมาณข้อมูล (Data 
Reduction) การเลือกเพื่อแสดงหลักฐานข้อมูล (Data Display) การสร้างและทดสอบยืนยันผลสรุป 
(Conclusion and Verification) ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 เรื่องด าเนินการอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  3.1 การลดทอนข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาควบคู่ไปกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเวลาเก็บข้อมูลนี้ผู้วิจัยท าเช่นเดียวกันกับการลงรหัสข้อมูล 
ทดสอบแนวคิด การรวมกลุ่ม การแยกแยะแบ่งส่วนข้อมูล เขียนข้อสรุปชั่วคราวคร่าวๆ และแปลง
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จนกระทั้งเขียนรายงานการศึกษาข้อมูลเสร็จสิ้น การลดทอนข้อมูลนี้ท าให้เกิด
ความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการศึกษา สามารถจ าแนกประเภท พวก รูปแบบ จุดที่น่าสนใจ ท าให้
ผู้วิจัย ปรับลด ค้นหาเพิ่ม จนกระทั้งได้ข้อสรุปและพิสูจน์บทสรุปจนเป็นที่น่าพอใจ  
  3.2 แสดงข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ จัดเลือกแฟ้มสรรหาตัวอย่างข้อมูลหรือสารสนเทศ       
ทั้งจากการสรุปรายงานจาการสังเกต ค าพูดจากการสัมภาษณ์และการจัดกลุ่มสนทนา ประกอบเป็น
หลักฐานของข้อสรุปชั่วคราว เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ชัดแจ้ง ก่อเกิดความเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้น
ก่อน หลงั อย่างไร ท าไม ที่จะโยงไปสู่การวิเคราะห์ข้อสรุปต่อไป 
  3.3 สร้างข้อสรุปและยืนยันผลเป็นการสังเคราะห์ ประติดปะต่อข้อสรุปย่อยๆ ในช่วง
แรกๆ เข้าด้วยกันเป็นบทสรุปและตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยช่วงสุดท้าย กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัย
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ได้ข้อมูลมาช่วงแรกๆ และเริ่มการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะเห็นความหมาย ความคล้ายคลึงกัน ความ
แตกต่าง ความเป็นไปได้ และรูปแบบต่างๆ ชั่วคราว ซึ่งผู้วัยจะสรุปไปพรางๆ ก่อน แล้วเก็บข้อมูล
ต่อเน่ือง ทดสอบแนวคิดข้อสรุปน้ันๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าพิสูจน์ ยืนยันได้ชัดเจน เป็นการพัฒนาข้อสรุป
ย่อยๆ ไปสู่ข้อสรุปใหญ่ ซึ่งจะก้าวไปสู่การพัฒนาทฤษฎีจากสภาพเฉพาะ ไปสู่ข้อสรุปทั่วไป 
(Generalized) สิ่งที่ผู้วิจัยด าเนินการคือ กระบวนการประมวลความคิดที่ได้จากข้อมูลรูปธรรมไปสู่
รูปแบบนามธรรมจนเป็นแนวคิดทฤษฎี (Grounded Theory) (นิศา ชูโต, 2548) 
 ในส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามส ารวจสภาพปัจจุบันและ      
ความต้องการนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดให้คะแนน ดังนี้ 
  มากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
  มาก  ให้ 4  คะแนน 
  ปานกลาง ให้  3 คะแนน 
  น้อย  ให้ 2  คะแนน 
  น้อยที่สุด ให้ 1  คะแนน 
 น าผลของการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อดังนี้ 
  4.51 – 5.00 มีระดับปัญหา/มีสภาพการด าเนินการ/มีความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 มีระดับปัญหา/มีสภาพการด าเนินการ/มีความต้องการ อยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 มีระดับปัญหา/มีสภาพการด าเนินการ/มีความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 มีระดับปัญหา/มีสภาพการด าเนินการ/มีความต้องการ อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 มีระดับปัญหา/มีสภาพการด าเนินการ/มีความต้องการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) 
 การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากแบบสอบถามทุกตอน ใช้การตีความ บรรยายความ 
สังเคราะหแ์ละสรุปความ 
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 บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรก เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อก าหนด
ร่างยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 

1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร 
1.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
 1.2.1 ข้อมูลทั่วไปและสภาพผู้ใช้ข้อมูล 

1.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
1.2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

และพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
1.3 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม 
1.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2  
 2.1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2 ผลการสนทนากลุ่ม 
 2.3 ผลการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1  
 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อก าหนดร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสาร 2) การสอบถาม 
3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4) การสนทนากลุ่มเพื่อก าหนดร่างยุทธศาสตร์ การด าเนินการได้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์เอกสารและการสนทนากลุ่ม 
 การศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาความคาดหวังของนโยบายและเชิงวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย และตามหลัก
วิชาการหรือทฤษฎี หรือการด าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์เอกสารสรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มุ้งเน้นด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและความต้องการของ
สังคม การเตรียมก าลังคนเข้าสู่โลกของการท างาน และการอยู่ร่วมกันของสังคมในลักษณะของ
พหุวัฒนธรรม โดยมีจุเน้นที่ตัวผู้เรียน คือ การเรียนรู้ทางด้านอาชีพ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษา
และการสื่อสาร การบริการและการท่องเที่ยว การอนุรักวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงทักษะทาง
การเกษตรเชิงอนุรักษ์ จุดเน้นเหล่านี้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน อีกทั้งจ านวนหรือผลงานทางวิชาการและการวิจัย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในการก าหนดร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรัชญาและแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และเอกสารอื่ นๆ ซึ่งมี
รายละเอียดที่สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคัญในการน ามาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การสงเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 3 อันได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ดังปรากฏข้อค้นพบดังนี ้
 1. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด
เป้าหมาย ในข้อที่ 8 คือ หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 2. กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อที่ 4 
ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. แนวทาง มีสองประการ คือ 1) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และ 
2) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยเน้นให้มีการ
วิจัยในชั้นเรียน 
 4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียน 
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายอย่าง
ชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก าหนดให้ทุกหน่วยงานท า
การวิจัย และน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งส่วนของการบริหารจัดการ การพัฒนา
หลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และเน้นการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
กระบวนการวิจัยและพัฒนามีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
 จากข้อมูลที่ได้จากสนทนากลุ่มผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางการด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา ควรด าเนินการในประเด็นย่อยๆ 
ดังนี้ 
  1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 
  1.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
  1.3 การก าหนดการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ 
  1.4 การบริการองค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
  1.5 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
  1.6 การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย 
  1.7 การส่งเสริมให้น าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
  2.1 การจัดอบรมปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา 
  2.2 การให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  มาเป็นพี่ เลี้ยงให้กับ
สถานศึกษา 
  2.3 การจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  2.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  3.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การในการร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัย 
  3.2 การส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
  3.3 สถานศึกษา ที่ได้จากข้อค้นพบของงานวิจัย 
  3.4 การสร้างความแข็งแข็งทางวิชาการ และการวิจัยให้ผู้บริหาร และสถานศึกษา 
  3.5 การสร้างขวัญ ก าลังใจ เสริมสร้างพลังอ านาจ ให้ผู้บริหาร และสถานศึกษา 
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.6 สื่อสารให้สถานศึกษาทราบถึงแหล่งทุนการวิจัย 
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 4. ประเด็นยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
  4.1 ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  4.2 ช่วยเหลือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  4.3 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของสถานศึกษา เพื่อน ามาประกอบการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัยและพัฒนา 
 จากสารสนเทศที่วิเคราะห์ได้จากการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าผู้ร่วม
สนทนากลุ่มมีความเห็นและประเด็นที่สอดคล้องกันถึงการน ากระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างการรับรู้ถึงการวิจัยและ
พัฒนา เนื่องจากมีคุณค่าและมีความหมายต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การน า
กระบวนการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย และการใช้ข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหา
เพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  

ในส่วนการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและพัฒนา นั้นผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นว่ามี
วิธีการหลายรูปแบบที่ด าเนินการได้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนามาเป็นพี่เลี้ยงในการท าวิจัย การจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย และจะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นพ้อต้องกันว่า 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยการคิดค้นศาสตร์องค์ความรู้ ใหม่  โดยการอาศัย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะต้องท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย ไม่คิดว่า
การวิจัยเป็นเรื่องยาก และการวิจัยนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเท่านั้นที่จะต้องท าการวิจัย 

ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา ควรเป็นวิถีชีวิตการท างานของบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ 
ที่เกิดขึ้นในงานประจ า ค้นคว้าหาแนวคิด ทฤษฎี แล้วทดลองด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และหา
ค าตอบข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นในการวิจัย นอกจากนี้ในด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ควรจะมีการ
สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งระว่างสถานศึกษาด้วยกัน และสถานศึกษากับหน่วยงานอื่น เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การสร้างขวัญก าลังใจ การเสริมพลังอ านาจ 
รวมถึงการสื่อสารถึงแหล่งทุนการวิจัย และประเด็นส าคัญในการจูงใจให้บุคลากรรักและชอบในการ
ท างานวิจัยคือ ความเป็นกลุ่มก้อนกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา และควรส่งเสริมจูงใจให้บุคลากรท า
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การวิจัย คือ มีแหล่งทุนและหรือจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรในการท าวิจัย และเสริมแรงบุคลากร
ด้วยการให้ขวัญก าลังใจ ในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการแก้ไขปัญหาในงาน 
ให้เป็นวิถีชีวิตการท างาน และไม่สร้างความรู้สึกว่าการท าการวิจัยนั้นเป็นการเพิ่มภาระงาน  

ประการสุดท้าย การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการหลายวิธี เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา นับตั้งแต่ การส่งเสริมให้รู้จักวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการก าหนดเป็นประเด็นปัญหาการวิจัย การส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและการช่วยเหลือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา 

2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์จากสภาพปัจจุบันและความต้องการ การ

ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 75 ฉบับ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
  2.1 ข้อมูลทั่วไปและสภาพผู้ใช้ข้อมูล   
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 75 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 
ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ส่งแบบสอบถามทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้
ข้อมลู น าเสนอรูปตารางประกอบความเรียง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความถี่ และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน 
 

     (N= 75) 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ   

          1.1 หญิง  9 12.00 
          1.2 ชาย 66 88.00 

2. อายุ    
          2.1 น้อยกวา่ 30 ปี 0 0.00 
          2.2 อายุ 30 ปี – 39 ปี 21 28.00 
          2.3 อายุ 40 ปี – 49 ปี 42 56.00 
          2.4 อายุ 50 ปี ขึ้นไป 12 16.00 

3. วุฒิการศึกษา   
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 
3.2 ระดับปริญญาตร ี 2 2.67 
3.3 ระดับปริญญาโท 68 90.66 
3.4 ระดับปริญญาเอก 5 6.67 

4. ประสบการณ์ในการท างาน ณ โรงเรียนปัจจุบัน   
4.1 น้อยกว่า 10 ปี 46 61.33 
4.2 10 ปี – 20 ปี 29 38.67 
4.3 21 ปี – 30 ปี 0 0.00 
4.3 31 ปี ขึ้นไป 0 0.00 

5. เขตที่ตั้งของโรงเรียน   
5.1 อ าเภอแม่สาย 22 29.33 
5.2 อ าเภอแม่จัน 21 28.00 
5.3 อ าเภอเชียงแสน 17 22.67 
5.4 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 15 20.00 

      

  
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 66 เป็นเพศชาย ร้อยละ 9 เป็นเพศหญิง ผู้ให้ข้อมูล
ร้อยละ 56.00 มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 28.00 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และ ร้อยละ 
16.00 มีอายุมากกว่า 50 ปี วุฒิการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 90.66 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 6.67 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ร้อยละ 2.67 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านประสบการณ์การท างาน ณ โรงเรียนปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 61.33 มีประสบการณ์ ณ 
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โรงเรียนปัจจุบัน น้อยกว่า 10 ปี และ ร้อยละ 38.67 มีประสบการณ์ ณ โรงเรียนปัจจุบัน ระหว่าง 10 
– 20 ปี  โรงเรียนของผู้ให้ข้อมูลตั้งอยู่ในเขต อ าเภอแม่สาย ร้อยละ 29.33 อ าเภอแม่จัน ร้อยละ 28 
อ าเภอเชียงแสน ร้อยละ 22.67 และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ร้อยละ 20.00   
 
  2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม    
  สภาพทั่วไปของโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
(STEP) 2)  ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S 4M) ดังตารางที่ 2 – 10 
 
 ตารางที่ 2 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. ศาสนาที่ชุมชนนับถือ   

          1.1 พุทธ  58 77.33 
          1.2 คริสต์ 12 16.00 
          1.3 อิสลาม 3 4.00 
          1.4 อื่นๆ  2 2.67 

2. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมในวนัส าคัญตามประเพณี    
          2.1 วันส าคัญทางศาสนา 75 100.00 
          2.2 วันส าคัญตามเทศกาล 75 100.00 
          2.3 วันส าคัญตามประเพณีท้องถิ่น 75 100.00 

3. อาชีพของชุมชนมีอะไรบ้าง   
3.1 เกษตร 75 100.00 
3.2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 75 100.00 
3.3 ประมง 0 0.00 
3.4 รับราชการ 75 100.00 
3.5 ก่อสร้าง 75 100.00 
3.6 รับจ้าง 75 100.00 
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 ตารางที่ 2 (ต่อ) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
4. ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมีลักษณะ   

4.1 พึ่งพาอาศัยกัน 75 100.00 
4.2 ไม่พึ่งพาอาศัยกัน 0 0.00 
4.3 สังคมเมือง 10 13.33 
4.4 สังคมชนบท 65 86.67 

5. คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างไร   

            5.1 ผู้น าชุมชนสั่งการ 75 100.00 
            5.2 การร้องขอจากโรงเรียน 75 100.00 
            5.3 จิตอาสา 18 24.00 
            5.5 ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา 75 100.00 

6. ประเภทแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน   
6.1 โบราณสถาน 17 22.67 
6.2 อ่างเก็บน้ า 0 0.00 

            6.3 น้ าตก 0 0.00 
            6.4 ถ้ า ภูผา ภูเขา 75 100.00 
            6.6 แหล่งน้ าธรรมชาติ 75 100.00 
            6.7 พิพิธภัณฑ ์ 32 42.67 

7. แหล่งอบายมุขในชุมชน   
7.1 ร้านคาราโอเกะ 38 50.67 
7.2 ร้านนวด 12 16.00 
7.3 ไนต์คลับ/บาร ์ 0 0.00 
7.4 ร้านอาหารสถานบันเทิง 75 100.00 

            7.5 ร้านเกมอินเตอร์เน็ต  18 24.00 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
77.33 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 16.00 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.00 นักถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 
2.67 ชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เทศกาลต่างๆ ประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 100 คนในชุมชนมี
คนประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย มีทั้ง เกษตร ข้าราชการ ค้าขาย ก่อสร้าง รับจ้าง และชุมชนมี
ลักษณะแบบพึ่งพาอาศัยกัน ร้อยละ 100 เป็นสังคมชนบท ร้อยละ 68.67 และเป็นสังคมเมือง ร้อยละ 
13.33 
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 ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ร้อยละ 100 ผู้น าชุมชนต้อง
สั่งการ ร้อยละ 100 เกิดจาการร้องขอจากโรงเรียน ร้อยละ 100 การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา และร้อยละ 24 มาจากจิตอาสาของชุมชนเอง 
 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์และสังคม ของชุมชน ซึ่งจะมีทั้ง 
โบราณสถาน วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ ถ้ าภูเขา หน้าผา ส าหรับอบายมุขและสถานบันเทิง มีอยู่ทั่วไป
ตามเขตเมือง ร้อยละ 100  
 
 ตารางที่ 3 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านเทคโนโลยี  
(Technology) 
 

      (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่      ร้อยละ 
1. ข้อมูลสารสนเทศของชุมชนที่สามารถน ามาเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารสถานศึกษา   
            1.1 ข้อมูลรายได้ประชากร 75 100.00 
            1.2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 75 100.00 
            1.3 ข้อมูลจ านวนประชากร 75 100.00 
            1.4 ข้อมูลด้านอาชีพ 75 100.00 
            1.5 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 75 100.00 
            1.6 ข้อมูลเก่ียวกับยากเสพติด 75 100.00 

2. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงได้   
2.1 ไม่ม ี 0   0.00 
2.2 ม ี 75 100.00 
     2.2.1 วัด 75 100.00 
     2.2.2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 75 100.00 
     2.2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 75 100.00 
     2.2.4 วิสาหกิจชุมชน 75 100.00 
     2.2.5 อื่นๆ  75 100.00 
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 ตารางที่ 3 (ต่อ) 

      (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่      ร้อยละ 
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ

บริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพโดยรวมของ
โรงเรียน   

            3.1 ด้านเกษตรกรรม 75 100.00 
            3.2 ด้านอุตสาหกรรม 0     0.00 
            3.3 ท่องเท่ียว 75 100.00 
            3.4 ด้านกีฬา 75 100.00 

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ปฏิบัติงานที่บ้าน   
4.1 มีครบทุกบ้าน 0   0.00 
4.2 มเีป็นส่วนใหญ่ 0   0.00 
4.3 มีเป็นส่วนน้อย 75 100.00 

            4.4 ไม่ม ี  0   

   

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 100 เห็นว่า ชุมชนมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา ทั้งข้อมูลรายได้ประชากร ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จ านวน
ประชากร ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 100 เห็นว่า ชุมชนมีเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิง เช่น วัด องค์การบริหารส่วนท้องท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจ าต าบล และวิสาหกิจชุมชน  
 ส่วนด้านแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพโดยรวมของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 100 เห็นว่า มีข้อมูลด้านการเกษตร ด้านท่องเที่ยว 
และกีฬา ส่วนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่ใช้ปฏิบัติงานที่บ้านนั้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า มีเป็นส่วนน้อย
ร้อยละ 100 
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 ตารางที่ 4 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ  
(Economics) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. อัตราว่างงานของผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน   

1.1 มาก 0 0.00 
1.2 ปานกลาง 10 13.33 
1.3 น้อย 65 86.67 

2. ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน   
            2.1 รวย 2            2.67 
            2.2 ปานกลาง 13 17.33 
            2.3 ยากจน 60 80.00 

3. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์หรืออุตสากรรมในครัวเรือนที่เสริม
รายได ้   
3.1 ไม่ม ี 5  6.67 
3.2 ม ี 70 93.33 

                  3.2.1 เครือ่งจักรสาน 10 13.33 
                  3.2.2 เครื่องปั้นดินเผา 0   0.00 
                  3.2.3 เครื่องนุ่งห่ม เมื้อผ้า 60 80.00 
                  3.2.4 เครื่องตกแต่งบ้าน 0 0.00 
                  3.2.5 อื่นๆ  0 0.00 

4. ชุมชนช่วยสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน   
4.1 ให้การสนับสนุนเพียงพอ 14 18.67 
4.2 ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ 61 81.33 
4.3 ไม่ให้การสนับสนุน 0 0.00 
4.4 อื่นๆ  0 0.00 

   

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 86.67 เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนมีอัตราการว่างงาน
ระดับน้อย และ ร้อยละ 13.33 เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนมีอัตราการว่างงานระดับปานกลาง ร้อยละ 
80 เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน ร้อยละ 17.33 มีฐานะปานกลาง และ ร้อยละ 2.67 เห็นว่า
ผู้ปกครองมีฐานะร่ ารวย ในด้านผลิตภัณฑ์หรืออุตสากรรมในครัวเรือนที่เสริมรายได้ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า 
มีผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 6.67 ไม่มีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 
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ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ร้อยละ 81.33 ให้การสนับสนุนแต่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และร้อยละ 18.67 .ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนเพียงพอ 
  
 ตารางที่ 5 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political and Legal) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ มาตรา 

8(2) ก าหนดให้สังคมมีร่วมร่วมในการจัดการศึกษา 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไร   
1.1 มีการพัฒนามากขึ้น 14 18.67 
1.2 มีการพัฒนาบ้างในบางส่วน 61 81.33 
1.3 มีการพัฒนาน้อย 0 0.00 

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ มาตรา 
57 ให้หน่วยงานการศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนนิการใน
ระดับใด   

            2.1 มาก 63            84.00 
            2.2 ปานกลาง 12 16.00 
            2.3 น้อย 0 0.00 

3. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานตน้
สังกัดเม่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ระดับใด   
3.1 น าไปปฏิบัติได้มาก 0  0.00 
3.2 น าไปปฏิบัติได้ปานกลาง 75 100.00 

            3.3 น าไปปฏิบัติได้น้อย 0 0.00 
            3.4 ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 0   0.00 

4. การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
4.1 ให้การสนับสนุนเพียงพอ 0 0.00 
4.2 ให้การสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ 75 100.00 
4.3 ไม่ให้การสนับสนุน 0 0.00 
4.4 อื่นๆ  0 0.00 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 81.33 เห็นว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (2) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาบ้างในบางส่วน และร้อยละ 18.67 เห็นว่า พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (2) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนามากขึ้น 
 ส าหรับการระดมทรัพยากร ของโรงเรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ 
มาตรา 57 ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า โรงเรียนได้ด าเนินการในระดับมาก ร้อยละ 84.00 และ โรงเรียนได้
ด าเนินการระดมทรัพยากร ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.00 ส่วนนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
และหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า สามารถน าไปปฏิบัติได้ปานกลาง ร้อยละ 
100 และการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 100 
 
 ตารางที่ 6 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านโครงสร้าง
สถานศึกษา (Structure) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. โครงสร้างการบริหารจัดการในโรงเรียนมีการแบ่งงานให้

ครูอย่างไร   
1.1 ครู 1 คน รับผิดชอบทั้ง 4 ฝ่ายงานบริหาร 0 0.00 
1.2 ให้ครูมากกว่า 1 คน รับผิดชอบทั้ง 4 ฝ่ายงานบริหาร 75 100.00 
1.3 อื่นๆ  0 0.00 

2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมีการก าหนดใน
ลักษณะใด   

            2.1 ชัดเจนในนโยบาย สามารถน าไปปฏิบัติได้ 75            100.00 
            2.2 ชัดเจนในนโยบาย แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 0 0.00 
            2.3 ไม่ชัดเจนในนโยบาย แต่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 0 0.00 
            2.3 ไม่ชัดเจนในนโยบาย และไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 0 0.00 

3. กลยุทธ์ในการจดัการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมีการ
ก าหนดในลกัษณะใด   
3.1 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 75 100.00 
3.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 75 100.00 

            3.3 นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ 75 100.00 
            3.4 นโยบายการจัดการศึกษาของ สพท. 75   100.00 
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 ตารางที่ 6 (ต่อ) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
4. การปฏิบัติตามนโยบายของบุคลการในการบริหารจัด

การศึกษาเป็นอย่างไร   
4.1 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดี 75 100.00 
4.2 เฉพาะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ 0 0.00 
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 75 100.00 
4.4 อื่นๆ  0 0.00 

   

  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ 100 เห็นว่า โครงการในการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนแบ่งงานให้ครู โดยใช้ครูมากกว่า 1 คน รับผิดชอบในงานแต่ละฝ่าย รวมถึงนโยบายมีความ
ชัดเจนและสามารถน ามาปฏิบัติได้ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีความสอดคล้องสัมพันธ์
กับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในด้านความร่วมมือ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้วยดี  
 
 ตารางที่ 7 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านผลลิตและการ
บริการ (Services) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. ความพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา

ขั้นสูงสุดของโรงเรียน   
1.1 พึงพอใจมากท่ีสุด 34 45.33 
1.2 พึงพอใจมาก 41 54.67 
1.3 พึงพอใจปานกลาง 0 0.00 
1.4 พึงพอใจน้อย 0 0.00 
1.5 ยังไม่พึงพอใจ 0 0.00 

2. ผลการประเมิน สมศ. ในรอบล่าสุด   
            2.1 ดีมาก 46            61.33 
            2.2 ดี 29 38.67 
            2.3 พอใช่ 0 0.00 
            2.4 ปรับปรุง   
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 ตารางที่ 7 (ต่อ) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
3. ผลสอบ NT (ชั้น ป. 3) ของนักเรียน   

3.1 สูงกว่ามาตรฐาน 0 0.00 
3.2 ได้มาตรฐาน 75 100.00 
3.3 ต่ ากว่ามาตรฐาน 0 0.00 

4. ผลสอบ O-Net (ป.6 ม. 3 และ ม.6) ของนักเรียน   
4.1 สูงกว่ามาตรฐาน 0 0.00 
4.2 ได้มาตรฐาน 75 100.00 
4.3 ต่ ากว่ามาตรฐาน 0 0.00 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
5.1 สูงกว่ามาตรฐาน 0 0.00 
5.2 ได้มาตรฐาน 75 100.00 
5.3 3 ต่ ากว่ามาตรฐาน 0 0.00 

6. การใชบ้ริการการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขต
บริการ   
6.1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 75 100.00 
6.2 ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 0 0.00 

   

  
 จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.33 พึงพอใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมาก ร้อยละ 
54.67  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ระดับดีมาก ร้อยละ 61.33 ระดับดี 38.67  
 ส่วนผลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป. 3 ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100   
 ผลสอบ O-Net ของนักเรียน ชั้น ป.6, ม. 3 และ ม. ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100   
 ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้มาตรฐาน ร้อยละ 100   
 อีกทั้งการให้บริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในเขตบริการของ
โรงเรียน ร้อยละ 100 
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 ตารางที่ 8 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านบุคลากร (Man) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน   

1.1 เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 0 0.00 
1.2 พอดีเกณฑ์ที่ก าหนด 54 72.00 
1.3 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 21 28.00 

2. มีครูสอนครบทุกชั้น   
2.1 มีครูสอนครบทุกช้ัน 38 50.67 
2.2 มีครูสอนไม่ครบทุกช้ัน 37 49.33 

3. การมีครูอัตราจ้าง   
3.1 ไม่ม ี 64 85.33 
3.2 ม ี 11 14.67 
     3.2.1 ท าให้ครูเกินเกณฑ์ 0 0.00 
     3.2.2 ท าให้ครูพอดีเกณฑ์ 11 14.67 
     3.2.3 ยังมีครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 0 0.00 

4. ความรู้ความสามารถของครู สอนตรงวิชาเอกและความ
ถนัด   
4.1 มีครบทุกวิชาเอก (ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้) 0 0.00 
4.1 มีไม่ครบวิชาเอก (ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้) 75 100.00 

5. ครูมีการพัฒนามากที่สุดในด้านใด   
5.1 งานวิชาการ 75 100.00 
5.2 งานงบประมาณ 0 0.00 
5.3 งานบุคคล 0 0.00 
5.5 งานบริหารท่ัวไป 0 0.00 

6. ครูส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอย่างไน   
6.1 มีความเสียสละ 75 100.00 
6.2 แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 75 100.00 
6.3 มีความรับผิดชอบ 75 100.00 
6.4 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 75 100.00 

               

  
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นว่า โรงเรียนมีบุคลากร ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 28.00  พอดีเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ ร้อยละ 72.00 มีครูสอนครบชั้น ร้อยละ 50.67 และเห็นว่า
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มีครูสอนไม่ครบชั้น ร้อยละ 49.33 โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง ร้อยละ 14.67 (การมีครูอัตราจ้างท าให้มีครู
พอดีเกณฑ์) ไม่มีครูอัตราจ้าง ร้อยละ 85.33  
 ในด้านความรู้ความสามารถของครูและสอนตรงวิชาเอกและความถนัด ผู้ให้ข้อมูล เห็นว่า มี
ไม่ครบวิชาเอก ร้อยละ 100 และครูมีการพัฒนาด้านวิชาการมากที่สุด ร้อยละ 100 รวมทั้งครูร้อยละ 
100 มีคุณลักษณะอังนี้ คือ 1) เสียสละ 2) แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 3) มีความรับผิดชอบ และ 4) ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 
 
 ตารางที่ 9 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านการเงิน (Money) 
 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมาจากแหลง่

ใดบ้าง   
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 75 100.00 
1.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 75 100.00 
1.3 ผู้ปกครองและชุมชน 75 100.00 
1.4 สมาคมฯ หรือมูลนิธิ 0 0.00 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
2.1 จ่ายตามแผนงานโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 0 0.00 
2.2 จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 75 100.00 
2.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดเฉลี่ยทุกโครงการ 0 0.00 

3. สภาพปัญหาหารใช้จ่ายงบประมาณ   
3.1 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย 24 32.00 
3.2 ขาดแคลนบุคลากรด้านการเงินการบัญชี 75 100.00 
3.3 แผนรองรับการใช้จ่ายไม่มีความชัดเจน 0 0.00 

4. ความมีอิสระ และความคล่องตัวของของการบริหาร
งบประมาณ   
4.1 มีอิสระและมีความคล่องตัวสูง 0 0.00 
4.2 มีอิสระและมีความคล่องตัว ในบางเรื่อง 75 100.00 
4.3 ไม่มีอิสระและมีความคล่องตัว 75 100.00 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าร้อยละ 100 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง ชุมชน  
 ในด้านปะสิทธิภาพในการบริหารงาน ร้อยละ 100 โรงเรียนเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส่วนสภาพปัญหานั้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 32.00 และขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางทางด้านการเงินและการบัญชี ร้อยละ 100 
ประกอบกับการบริหารงบประมาณ ไม่มีความคล่องตัว ร้อยละ 100 
 
 ตารางที่ 10 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
(Material) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. สภาพวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน   

1.1 ใช้การได้ดี 31 41.33 
1.2 ใช้การได้บางส่วน 75 100.00 
1.3 ช ารุด รอการซ่อมแซม 75 100.00 
1.4 เส่ือมสภาพ รอจ าหน่าย 0 0.00 

2. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ได้การได้ดีเป็นส่วนมาก คือ   
2.1 คอมพิวเตอร ์ 75 100.00 
2.2 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 75 100.00 
2.3 โทรทัศน์ 75 100.00 
2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 0  
2.5 อุปกรณ์ทางการศึกษาผ่านดาวเทียม 0  

3. การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์   
3.1 ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 75 100.00 
3.2 ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 0 0.00 
3.3 ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน 0 0.00 
3.4 ไม่จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 0 0.00 

4. ระบบจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑข์องโรงเรียน   
4.1 เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งาน 0 0.00 
4.2 ไม่เป็นระบบ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 0 0.00 
4.3 เก็บไว้ตามห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการนั้นๆ อย่าง
ถาวร 75 100.00 
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 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ใหข้้อมูลเห็นว่า สภาพวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน ช ารุดรอการ
ซ่อมแซม และใช้ได้บางส่วน ร้อยละ 100 และเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน ใช้การได้ดี 
ร้อยละ 43.33  
 นอกนี้ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้การได้ดี ร้อยละ 100 เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
โทรทัศน์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ส่วนการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 100 และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์จะจัดเก็บไว้ตามห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
อย่างถาวร ร้อยละ 100 
 
 ตารางที่ 11 ความถี่ และค่าร้อยละ ของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านการบริหาร
จัดการ (Management) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนมีความส าเร็จในด้านใดมาก

ที่สุด   
1.1 วิชาการ 0 0.00 
1.2 งบประมาณ 0 0.00 
1.3 บุคคล 0 0.00 
1.4 ทั่วไป 75 100.00 

2. การบริหารจัดการในโรงเรียนมีปัญหามากที่สุด   
2.1 วิชาการ 26 34.67 
2.2 งบประมาณ 43 57.33 
2.3 บุคคล 6 8.00 
2.4 ทั่วไป 0  

3. ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จ   
3.1 ผู้บริหาร 8 10.67 
3.2 ครูและบุคลากร 11 14.67 
3.3 งบประมาณ 22 29.33 
3.4 เครือข่ายทางวิชาการ 18 24.00 
3.5 นโยบาย 16 21.33 
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 ตารางที่ 11 (ต่อ) 

     (N= 75) 

สภาพแวดล้อม ความถี่ ร้อยละ 
4. ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบ

ปัญหา   
4.1 ผู้บริหาร 0 0.00 
4.2 ครูและบุคลากร 35 46.67 
4.3 งบประมาณ 36 48.00 
4.4 เครือข่ายทางวิชาการ 4 5.33 
4.5 นโยบาย 0 0.00 

5. สมาชิกเครือข่ายท่ีมีส่วนในการช่วยพัฒนาโรงเรียนมาก
ที่สุด   
2.1 ผู้ปกครองนักเรียน 16 21.33 
2.2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 11 14.67 
2.3 ชุมชน 27 36.00 
2.4 สมาคมฯ หรือมูลนิธิ 0 0.00 
5.5 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 12 16.00 
5.6 องค์การเอกชน 5 6.67 
5.7 องค์การอืน่ของรัฐ 4 5.33 

               

  
 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 100 เห็นว่า การบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จ
มากที่สุด คือ การบริหารทั่วไป และ ร้อยละ 57.33 เห็นว่าการบริหารจัดการด้านงบประมาณมีปัญหา
มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารวิชาการ ร้อยละ 34.67 และการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 8.00 
  ส าหรับความเห็นของผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประสบผลส าเร็จ ร้อยละ 29.33 คือ งบประมาณ ร้อยละ 24.00 คือ เครือข่ายทางวิชาการ ร้อยละ 
21.33 คือ นโยบาย ร้อยละ 14.67 คือ ครูและบุคลากร และ ร้อยละ 10.67 คือ ตัวผู้บริหารโรงเรียน 
 ในด้านปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบปัญหา ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ร้อยละ 
48.00 คือ งบประมาณ ร้อยละ 46.67 คือ ครูและบุคลากร  และร้อยละ 5.33 คือ เครือข่ายทาง
วิชาการ 
 นอกจากนี้ องค์การเครือข่ายที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาโรงเรียนมากที่สุดนั้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 21.33 ล าดับ
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ถัดมาคือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 16.00 ล าดับถัดมาคือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
ร้อยละ 14.67 องค์การเอกชน ร้อยละ 6.67 และ องค์การอื่นของรัฐ ร้อยละ 5.33 ตามล าดับ 
   
  2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
   ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังตารางที่ 12 - 16 
 
 ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบันและความต้องการ การ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม 
              
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  X   S.D.    แปลผล  X   S.D. แปลผล 
 สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา  1.27  0.16  น้อยที่สุด  4.48  0.49  มาก 
 การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา  1.03  0.06  น้อยที่สุด  4.45  0.48  มาก 
 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  1.49  0.25  น้อยที่สุด  4.44  0.49  มาก 
 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  1.40  0.20  น้อยที่สุด  4.46  0.49  มาก 
            ค่าเฉล่ียโดยรวม   1.31  0.17  น้อยที่สุด  4.46  0.49  มาก 

       
 จากตารางรางที่ 12 พบว่า สภาพปัจจุบันของการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.31) และสภาพความต้องการ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีความต้องการในระดับมาก ( X = 4.46) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบัน การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา มีการ
ด าเนินการในระน้อยมาก ( X = 1.03) การด าเนินการระดับน้อยมาก ถัดมาคือ สร้างการรับรู้การวิจัย
และพัฒนา ( X = 1.27) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ( X = 1.40) และ การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ( X = 1.49) ตามล าดับ 
 ส าหรับความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารต้องการให้สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา มากที่สุด ( X = 
4.48)  รองลงมาคือ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.46) การพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา ( X = 4.45) และ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.44) ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการสร้างการรับรู้การวิจัยและ
พัฒนา 
              

สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

  X   S.D. แปลผล  X   S.D. แปลผล 
1. การพัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 
2. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 2.27 0.45 น้อยที่สุด 4.63 0.51 มากที่สุด 
3. การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 
4. สนับสนุนให้การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วน
หนึ่งของกระการบริหารจัดการศึกษา 1.40 0.20 น้อยที่สุด 4.52 0.50 มากที่สุด 
5. การบริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 1.68 0.47 น้อย 4.43 0.52 มาก 
6. การประสานงานระหว่าง สพท. และ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.20 0.40 มาก 
7. จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ประสานงาน หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การวิจัยและ
พัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.40 0.49 มาก 
8. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.45 0.50 มาก 
9. ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศในการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย
และพัฒนา 1.44 0.50 น้อยที่สุด 4.49 0.50 มาก 
            ค่าเฉล่ียโดยรวม  1.27  0.16 น้อยที่สุด 4.48  0.49 มาก 

       
 จากตารางรางที่ 13 พบว่า ด้านการสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา ในภาพรวม สภาพ
ปัจจุบันมีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.27) และผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการให้
ด าเนินการระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามอันดับแรกที่ผู้บริหารต้องการให้
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ด าเนินการหรือมีความต้องการ คือ 1) การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
( X = 4.65) 2) การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.63) 
และ 3) การพัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.53) 
 
 ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา 
              

การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

  X   S.D. แปลผล  X   S.D. แปลผล 
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัย
และพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.33 0.47 มาก 
2. การแต่งตั้งพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษาในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.47 0.53 มาก 
3. การจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1.20 0.40 น้อยที่สุด 4.57 0.50 มากที่สุด 
5. เชิญผู้เช่ียวชาญการวิจัยและพัฒนามาให้
ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.59 0.50 มากที่สุด 
6. จัดทีมนักวิจัยแม่ไก่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
สถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.21 0.41 มาก 
7. ก าหนดให้ สหวิทยาเขต หรือ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา ด าเนินการในเรื่อง
เครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.33 0.47 มาก 
            ค่าเฉล่ียโดยรวม  1.03  0.06 น้อยที่สุด 4.45  0.48 มาก 

       
 จากตารางรางที่ 14 พบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา ในภาพรวม สภาพปัจจุบัน
มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.03) และผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการให้
ด าเนินการระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามอันดับแรกที่ผู้บริหารต้องการให้
ด าเนินการหรือมีความต้องการ คือ 1) การจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.63) 2) เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนามาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ( X = 4.59) และ 3) การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.57) 
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 ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
              

การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

  X   S.D. แปลผล  X   S.D. แปลผล 
1. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา 
เป็นพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.35 0.48 มาก 
2. ประสานความร่วมมือไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.27 0.45 มาก 
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนาเป็นฐาน 2.37 0.49 น้อย 4.49 0.50 มาก 
4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.37 0.49 มาก 
5. จัดหาหรือเสนอช่องทางแหล่งทุนการวิจัย
ให้กับสถานศึกษา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.53 0.50 มาก 
6. ให้ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาในการน า
ผลการวิจัยและพัฒนามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.93 0.83 น้อย 4.40 0.49 มาก 
7. สร้างขวัญ ก าลังใจ และเสริมพลังอ านาจ
ให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.00 0.00 น้อย 4.55 0.50 มากที่สุด 
8. สื่อสารให้สถานศึกษาทราบแหล่งทุนวิจัย 
เพื่อเสนอขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2.60 0.80 ปานกลาง 4.52 0.50 มากที่สุด 
            ค่าเฉล่ียโดยรวม  1.49  0.25 น้อยที่สุด 4.44  0.49 มาก 

       
 จากตารางรางที่ 15 พบว่า ด้านด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาพรวม สภาพ
ปัจจุบันมีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.49) และผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการให้
ด าเนินการระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามอันดับแรกที่ผู้บริหารต้องการให้
ด าเนินการหรือมีความต้องการ คือ 1) สร้างขวัญ ก าลังใจ และเสริมพลังอ านาจให้กับสถานศึกษาใน
การด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.55) 2) จัดหาหรือเสนอช่องทางแหล่งทุน
การวิจัยให้กับสถานศึกษา ( X = 4.53) และ 3) สื่อสารให้สถานศึกษาทราบแหล่งทุนวิจัยเพื่อเสนอขอ
ทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.52) 
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 ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
              

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

  X   S.D. แปลผล  X   S.D. แปลผล 
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้กับ
สถานศึกษา  1.04 0.20 น้อยที่สุด 4.45 0.50 มาก 
2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัดด าเนินการวิจัย
และพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 3.97 0.68 มาก 4.56 0.50 มากที่สุด 
3. ชื่นชมผลลิตทางนวัตกรรมที่เกิดจากการ
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 1.80 0.75 น้อย 4.37 0.49 มาก 
4. ช่วยเหลือด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
พัฒนา และการตีพิมพ์บทความวิจัย 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 
5. ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงในส่วนของการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.47 0.50 มาก 
6. ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ประสานงาน และบริหารจัดการในเรื่องการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.32 0.47 มาก 
7. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกับการวิจัย 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.45 0.50 มาก 
8. ประกาศกรอบการวิจัยเพื่อให้สถานศึกษา
เสนอขอทุนวิจัยและพัฒนา 1.16 0.37 น้อยที่สุด 4.32 0.47 มาก 
9. จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาให้กับสถานศึกษา
เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนา 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.55 0.50 มากที่สุด 
10. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเผยแพร่
ตีพิมพ์บทความวิจัย 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.43 0.50 มาก 
            ค่าเฉล่ียโดยรวม  1.40  0.20 น้อยที่สุด 4.46  0.49 มาก 

       
 จากตารางรางที่ 16 พบว่า ด้านด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาพรวม สภาพปัจจุบัน
มีการด าเนินการในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.40) และผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการให้
ด าเนินการระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามอันดับแรกที่ผู ้บริหารต้องการให้
ด าเนินการหรือมีความต้องการ คือ 1) ช่วยเหลือด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา และการ
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ตีพิมพ์บทความวิจัย ( X = 4.65) 2) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ( X = 4.56) และ 3) จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา
ให้กับสถานศึกษาเพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนา ( X = 4.55)  
 
 3. ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม 
 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อทราบแนวคิด ทัศนคติ และ
ข้อเสนอแนะในการก าหนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจั ยและ
พัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการสนทนากลุ่ม ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจมีบ้างในบางประเด็นที่ไม่สอดรับกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสภาพภูมิหลังและสภาพบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้บริหารนั้น
ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียงกันว่า คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาที่มีหรือพบในแต่ละโรงเรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน หรือแม้แต่การด าเนินการไปไม่ถึงตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การ 
อีกทั้งผู้บริหารยังได้กล่าวถึงว่า หากสมารถสร้างองค์การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ได้ โดยการสร้างให้บุคลากรในการองค์การ มีการบวนทัศน์ด้านการวิจัย ไม่เห็นการวิจัยเป็น
เรื่องยาก และบุคลากรร่วมมือกันอย่างมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์การ 
หรือการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนจากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้ 
 
   “...การวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ และคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เราความสร้างศรัทธา และเจตคติให้กับบุคลากร และตัวพวกเราเอง เพื่อคุณภาพผู้เรียน 
  และโรงเรียน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น 
  การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด จึงมีความ 
  จ าเป็น อีกประการยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีภาวะผู้ทางวิชาการอีกด้วย ผมเชื่อว่าหาก 
  ต้นสังกัดด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผมเชื่อว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกๆ คน 
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  พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างทีมงานวิจัยในหน่วยงานเพื่อพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาได้...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่สาย)  
 
   “...แม้ว่าการวิจัยจะเป็นเรื่องยากส าหรับผู้บริหารหลายท่าน รวมถึงครูเราด้วย  
  แต่การวิจัยเป็นมีความส าคัญต่อการพัฒนา วิจัยแล้วพัฒนา เป็นการวิจัยและพัฒนา 

จะท าให้โรงเรียนและองค์การ เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา บางครั้งเราก าหนด
วิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมายขององค์การ แต่เราไม่ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ให้เกิด
นวัตกรรมการจัดการศึกษา หากเราสามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านนี้ได้ก็เชื่อว่า เราจะ
มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ก้าวไปสู้ความเป็นหนึ่ง หรือผู้น าทางวิชาการภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่ฟ้าหลวง)  
 
 จากการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ยังพบอีกว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรเริ่ม
จากการสืบเสาะปัญหาและแก้ไข น าไปสู่การก าหนดนโยบาย รวมถึงปรัชญาและปณิธานการจัด
การศึกษา และการก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ดังค าสนทนาที่ได้จากผู้อ านวยการท่านหนึ่ง 
ในเขตอ าเภอเชียงแสน ว่า 
 
   “...หากเราด าเนินการสืบเสาะหาความจริง ไม่หลอกตัวเอง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น 
  ระบบ ซ้ าแล้วซ้ าอีก เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สามาระน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็น 
  ส่วนประกอบในการตัดสินใจในการชี้น าองค์การ สู่ความเป็นเลิศได้ เพราะเราด าเนินการ 
  จากฐานคิดภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนา หรือจุดเน้นสถานศึกษาจึงต้อง 
  แตกต่างกันไปด้วย เพราะการสืบเสาะหาความจริงเบื้องต้นนั้น เราจะพบ จุด Start  
  ที่แตกต่างกัน สามารถน าไปสู่การก าหนด ปรัชญา และปณิธานการจัดการศึกษาแต่ละ 
  แห่งได้ ตามจุดแข็งจุดอ่อนที่เราพบ ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ หากมองลึกลงไป 
  ผมก็เชื่อว่านั่นคือ กระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่ด าเนินไปอย่างเป็นพลวัตร 
  ของโรงเรียน...” 
 จากที่ผู้บริหารโรงเรียนต่างมีความเห็นพ้องว่า การวิจัยและพัฒนามีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแสดงความเป็นมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ขององค์การจึงมีประเด็นการสนทนา
กลุ่มเกิดขึ้นว่าจะสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน มีจิตส านึก และมีจิตวิจัย มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มอย่างหลากหลายในการสร้างการรับรู้การวิจัย
และพัฒนา ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนดังนี้ 
 
   “...เราควรสนับสนุนให้ทุกคน ทั้งผู้บริหาร ครู นั้นท าวิจัย ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็น 
  วิจัยและพัฒนาเท่านั้น ขอเป็นวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหาระบบการจัดการ หรือพฤติกรรมผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยที่ท าซ้ าๆ 
  หลายๆ รอบ ก็เข้าหลักการวิจัยและพัฒนา อย่างที่ท่าน ด๊อกเตอร์ พูด การวิจัย 
  และพัฒนา คือ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา วิจัยแล้วได้ผลอย่างไรน าผลมาพัฒนา จากนั้น 
  วิจัยต่อ ได้ผลอย่างไร ก็พัฒนาต่อเน่ืองๆไปเรื่อย หลายๆ Loop ....” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.ดอยหลวง)  
 
   “...การที่จะท าให้ทุกคนรับรู้ และเห็นความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา เราควร 
  ต้องมีข้อมูลสารเทศ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ต้องหาตัวอย่างมาให้ผู้บริหารได้ศึกษา 
  ทั้งขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย จึงจะดี เพื่อที่ผู้บริหารและครูจะได้มั่นใจในขั้นตอนหรือ 
  วิธีด าเนินการวิจัย...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่สาย)  
 

   “...ผมเห็นด้วยกับการจัดหาหรือมีคลังข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
  ให้ครูและผู้บริหารได้ศึกษาค้นคว้า มีอีกเรื่องที่เราควรด าเนินการ เพื่อให้เขาหรือเราได้ 
  รับรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นั่นคือ ตัวอย่าง ง่ายที่สุดคือ การจัดอบรม สัมมนา 
  หรือแม้แต่การศึกษาดูงาน ในด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะจะได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  อีกทั้งจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้บริหารและคณะครู ว่าสิ่งที่เราคิด เราท านั้น 
  หากจะน าเขียนเป็นผลงานวิชาการแล้วจะเป็นการวิจัยและพัฒนาได้อย่างไร...” 
  

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.ฟ้าหลวง)  
 
 

 
   “...ผมเห็นว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ก าลังกล่าวถึงกันในแวดวงการศึกษาของเรา คือ ชุมชน 
  แห่งการเรียนรู้นะครับ  หากส านักงานเขตพื้นที่สามารถสร้างหรือด าเนินการให้ผู้บริหาร  
  ครู และบุคลการทางการศึกษาของเราด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานกันเป็น 
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  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนา ก็จะสามารถสร้างการรับรู้เรื่องนี้ 
  ได้อีกวิธีหนึ่ง...” 

 (ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.เชียงแสน)  
 
   “...อีกเรื่องที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว คือการจัดสรรงบประมาณ 
  เพื่อการพัฒนาผู้หารด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะเป็นไปตามหลักการบริหาร  
  ในเรื่อง 4 M มีงบประมาณเราก็จะสร้างการรับรู้ได้หลายรูปแบบ ทั้ง การจัดอบรม  
  สัมมนา  การศึกษาดูงาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือ แม้แต่การสร้างชุมชน 
  แห่งการเรียนรู้ ตามที่ผู้บริหารได้กล่าวถึงแล้ว...” 
    (ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.ดอยหลวง) 
 
 จากประเด็นการสนทนากลุ่มจะเห็นได้ว่า การสร้างการรับรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนา สามารถ
ท าได้หลายวิธี ทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา การศึกษาข้อมูล การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนา การจัดอบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงาน การบริหารด้านการวิจัยและพัฒนา การประสานงานเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผู้บริหารทุกท่านมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นประเด็นที่ควร
น ามาสนทนากลุ่มว่า จะมีวิธีการใดที่จะสามารถพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ จึงเป็นประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มว่า เรามี
วิธีการใดที่จะพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารได้แสดงทัศนะไว้อย่างหลากหลาย และมี
ความเห็นพร้องสนับสนุนแนวคิดของแต่ละท่านดังนี้ 
 
   “... การวิจัยเป็นไม้เบื่อไม้เบาของเราๆ ท่านๆ นะครับ พอเราพูดถึงเรื่องการวิจัย 
  เราก็จะรู้สึกว่า มันยาก แม้แต่การส่งของผลงานทางวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
  เราก็ความยากแล้ว บางคนส่งหลายรอบ บางคนแก้แล้วแก้อีก ดังนั้นจึงควรมี 
  นักวิจัยพี่เลี้ยง หรือ แม่ไก่ อย่างคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เขาท ากัน 
  เพื่อพัฒนานักวิจัยของเราในหน่วยปฏิบัติการ...” 
   “...นอกจากนักวิจัยพี่เลี้ยงแล้ว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  การวิจัย ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวิจัย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา 
  หากเกิดขึ้นจึ้งเราก็จะเห็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างสมบูรณ์...” 

      (ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่สาย) 
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   “...อันที่จริงทรัพยากรบุคคลของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ ผู้บริหารเราหลายคน 
  เรียนจบปริญญาเอก เท่าที่ทราบในเขตพื้นที่การศึกษาของเรา น่าจะมีประมาณแปด เก้า  
  ท่าน แล้ว เช่น ดร.แอ๋ว  ดร.เอก  ดร.ก าพล ดร.สุพิษ ดร.เขม ดร.โตก ดร.แหน่ง ดร.โชค  
  ดร.จิ๋ว บุคลากรเหล่านี้น่าจะสามารถช่วยได้ ทั้งการตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา  
  การเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนา ชื่อจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งส าคัญคือ 
  การน าเอาบุคลกรที่มีดีกรีเหล่านี้มาช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่เรามาพูดถึงกันวันนี้...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่สาย) 
 
   “...ผมเห็นด้วยกับการมีครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา หากเราด าเนินการได้ถึงข้ันนี้แล้ว เพื่อความน่าเชื่อถือของงานวิชาการ และ 
  การวิจัย เป็นไปได้หรือไม่ว่าเราควรจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการบริหารการศึกษา และ 
  การวิจัยและพัฒนา มาตรวจสอบหรือช่วยเหลือในงานวิจัยเพื่อที่สาธารณชนจะได้เชื่อมั่น 
  และมั่นใจได้ว่า การวิจัยและพัฒนาของเรานั่นน่าเชื่อถือ...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่จัน) 
 
 จากบทสนทนากลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในประเด็นการพัฒนาทักษะ
การวิจัยและพัฒนาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามุ่งประเด็นไปในทางทิศทางเดียวกันคือ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา การแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษา การจัดตั้งเครือข่ายร่วม
พัฒนาการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส าหรับประเด็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมสนทนากลุ่มมี
ความเห็นที่หลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้นเป็นไปในเชิงบวกจากฐานข้อมูลเดิมที่มีเช่น การจัด
ทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถได้การวิจัยและพัฒนา มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังค าสนทนาจากผู้บริหาร เขตอ าเภอ แม่จัน ที่ว่า 
 
   “...เอา ผอ.ดร. หนุ่มๆ สาวๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในพื้นที่ มาเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยดู ช่วยท า 
  ช่วงให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมว่าดีนะ 
  ถ้าท าได้ ผู้บริหารเราก็ครองต าแหน่งช านาญการพิเศษ มายาวนาน ครั้นจะเสนอผลงาน 
  เป็นผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ เราก็ทราบกันดีว่าต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ 
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  ว.17 ถ้าส านักงานเขตจะมุ่นเน้นเรื่องนี้จริงๆ ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้บริหารเอง และ 
  คุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนด้วย...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่ดอยหลวง) 
 

   “...การส่งเสริม ทางส านกังานเขตพื้นที่ส่งเสริมให้ทุกท่าน ท าวจิัยอยู่แล้วไม่ต้องห่วง 
  เพราะการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงความเป็น 
  วิชาการของพวกเรา เขตพร้อมที่จะเป็นก าลังใจและส่งเสริมทุกท่านเสมอเพื่อความกว้าว 
  หน้าในวิชาชีพ และคุณภาพโดยรวมของเขตพื้นที่การศึกษาของเรา....” 

(ผู้บริหารการศึกษา) 
 
   “...เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ หากเราสามารถประสานขอความร่วมมือจาก 
  สถาบันอุดมศึกษา มาเป็นเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ผมก็เชื่อว่า โรงเรียนจะสามารถ 
  ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ อีกประการสถาบันอุดมศึกษา 
  มีนักวิชาการมากมาย และมีแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลการวิจัย ที่นิสิต นักศึกษา 
  ปริญญาโท ปริญญาเอก ท าไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิง และเป็นแนวทางในการ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานที่เรากล่าวถึงกัน 
  ในวันนี้...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่ฟ้าหลวง) 
 
   “...นอกจากที่ทุกท่านได้กล่าวถึงแล้ว ผมเห็นว่า ทุนวิจัยมีความจ าเป็นนะครับ  
  หากเราควักกระเป๋าเราเองเพื่อท าวิจัยคงเป็นเรื่องล าบาก หากมีแหล่งทุน จะเป็นการ 
  จัดสรรให้ด าเนินการ หรือบอกแหล่งทุนเพื่อเสนอขอ ผมก็เชื่อว่าทุกคนจะมีก าลังใจ 
  ท างานวิจัย เพราะเท่าที่เห็น ผู้บริหารเรา เรียนจบปริญญาโท ปริญญาเอก แต่เราไม่เคย 
  ท างานวิจัยต่อเน่ืองหลังส าเร็จการศึกษายกเว้นการเสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
  ช านาญการพิเศษเท่านั้น...” 

 (ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.ดอยหลวง) 
 จากเสียงสะท้อนบทสนทนากลุ่มจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานั้นผู้บริหาร
ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา มาเป็นพี่เลี้ยงในการท าวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ต้องการทุนวิจัยเพื่อด าเนินการวิจัย และต้องการขวัญก าลังใจในการด าเนินการ และหากเป็นไปได้ให้
โรงเรียนเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนา ดังโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย  
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 นอกจากประเด็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแล้ว การสนทนากลุ่มได้พูดถึงประเด็นการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาว่า เราจะมีวิธีการใดบ้างในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา การสนทนาได้กล่าวไปในทางเดียวกันใน 
ประเด็นแรก คือ ทุนวิจัย ดังค ากล่าวที่ว่า 
 
   “...หากเรามีทุนในการด าเนินการวิจัย ก็จะท าให้เรามีพลัง มีก าลังใจในการท าวิจัย 
  ซึ่งทุนวิจัยที่ได้รับอาจเป็นสิ่งคอยย้ าเตือนว่า นั่นคือ หน้าที่ที่ต้องท า คือข้อผู้มัดในการ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน และการวิจัยนั้น 
  ผู้ได้รับทุนจะด าเนินการท าวิจัยอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย ตามหลักการ ไม่ใช่ 
  ท าไปแบบไม่มีหลักการ ท าไปวันๆ เหมือนมวยวัด ที่เราพบเจอกันในขณะนี้ ทุนวิจัย  
  จะคอยย้ าเตือนเราให้ท าหน้าที่นักวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ถูต้องตาม 
  หลักการ และเชื่อได้ว่าทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนน้ันสามารถที่จะสร้างความเป็น 
  ผู้น าทางวิชาการ และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้...” 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่ฟ้าหลวง) 
 
 นอกจากนี้แล้วยังมีผู้บริหารได้กล่าวถึงว่าสถานศึกษานั้นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดด าเนินการวิจัยด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาจะได้เกิดและมี
นวัตกรรมการจัดการศึกษาของตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า 
 
   “...ไม่เพียงแต่จะต้องสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาท าวิจัยเท่านั้น สถานศึกษา 
  และหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษาไดท้ าวิจัยด้วย เพราะ 
  การวิจัยจะท าให้เราได้พบข้อค้นพบใหม่ หรือแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้ หรือแม้แต่กลวิธี 
  การสอนใหม่ๆ มาทดลองใช้ของครู ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนของนักเรียนได้...” 
 

(ผู้บริหารโรงเรียน เขต อ.แม่จัน) 
 จะเห็นได้ว่าการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากแต่เจตคติของ
ผู้บริหารและครูต่างมองภาพของการวิจัยเป็นเรื่องยาก จึงมีผู้บริหารท่านหนึ่งจากอ าเภอดอยหลวง
กล่าวขึ้นว่า 
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   “...การชื่นชมผลงานวิจัย การให้ขวัญ ก าลังใจ แก่ผู้คิดท างานวิจัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญ 
  และน่ีก็เป็นส่วนหน่ึงที่เราจะสนับสนุนผู้บริหาร และครูเขาได้ คือการชื่นชมผลงาน 
  แม้ว่างานวิจัยนั้นอาจจะไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ แต่หากผู้บริหาร หรือ ครู เขาคิดท า 
  อย่างน้อยเขาก็ได้ศึกษาข้อมูล ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมต่าง ทฤษฎีต่างๆ มาบ้าง 
  จึงน ามาทดลองใช้ในห้องเรียนหรือ โรงเรียนของตน...” 
 
 จากค ากล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าแม้ผลงานวิจัยที่ได้ออกมาจากนักวิจัยมือใหม่ ที่คิดท าโดย
ผู้บริหาร หรือครู สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการตั้งสมมติฐานจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ต่างๆ แล้วเลือกสรร 
วิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารนั้นมาทดลองใช้ เป็นการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกวิธีการหน่ึง 
ดังนั้นการชื่นชมผลงานจึงเป็นแรงสนับสนุนอย่างหนึ่งให้กับผู้บริหาร และครูในการท างานวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 อย่างไรก็ตามมีผู้บริหารท่านหนึ่งจาก อ าเภอเชียงแสนได้กล่าวขึ้นว่า “...ให้เขาได้รับ
ผลประโยชน์จากากรท าวิจัยนั้นด้วย ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงมีความส าคัญ อย่างผู้บริหารเรา จะเสนอ
ผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้บริหารเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว.17 นั้น จะต้องเผยแพร่
ผลงาน หากทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ช่วยเหลือให้ผงงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่ท าได้รับการ
เผยแพร่ ตีแผ่ในหนังสือวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติได้ ผู้บริหารหรือครูที่ท าการวิจัย
นั้นจะได้อานิสงค์ในการเสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้...”  จะเห็นได้ว่าค ากล่าวนี้ ต้องการ
ให้หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนช่วยเหลือในการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อที่จะให้ครู หรือ
ผู้บริหารได้รับผลประโยชน์จาการท าวิจัย  
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต่างมี
ความเห็นพ้องต้องกันถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา โดยการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรถึง
ความส าคัญของการวิจัย เมื่อทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยแล้วด าเนินการพัฒนาทักษะการวิจัยและ
พัฒนา มีมีทักษะในการด าเนินการวิจัยแล้ว หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ดังนั้นประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ 
มี 3 ประเด็น คือ 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ดัง
ภาพที่ 16 
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 ภาพที่ 16 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจยัและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  

 
 
 

การสร้างการรับรู ้  การพัฒนาทักษะ  การส่งเสริม  การสนับสนุน 
 
 เมื่อผู้วิจัยได้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญจากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ภาวะคุกคาม ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อจะได้วิจัยในขั้นต่อไปถึงการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ดังนี้ 
 
 4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่จะ
ส่งผลต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สังเคราะห์ได้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  4.1 บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นส่วนราชการจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จัดโครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4) กลุ่มนโยบายและแผน 5) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9) กลุ่มกฎหมายและคดี 10) หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนแม่จัน – เชียงแสน 
ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 5 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอแม่จัน 2) อ าเภอแม่สาย 3) อ าเภอเชียงแสน 4) อ าเภอแม่ฟ้า
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หลวง และ 5) อ าเภอดอยหลวง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทางทิศเหนือ ประมาณ 28 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับสหภาพพม่าและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมือง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเชียงของ และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และสหภาพพม่า 
 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
มีหลากหลายชนเผ่า สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 1) กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่ คนพื้นเมือง 
คนไทย ไทลือ ไทเขิน และไทใหญ่ 2) กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง 
และเย้า 3) กลุ่มจีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้า
เมือง 4) กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่น สันชาติพม่า และผู้พลัดถิ่นสัญชาติลาว 
  4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ผู้วิจัยด าเนินการการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคุกคาม ที่มีผลต่อการด าเนินการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
   4.2.1 จุดแข็ง (Strengths) 
   4.2.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4.2.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการจัด
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
   4.2.1.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   4.2.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
   4.2.1.5 เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับ
บุคลากร 
   4.2.1.6 มีระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัย 
   4.2.1.7 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม สถานศึกษา
ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
   4.1.1.8 มีผู้น าและทีมงานบริหารที่ดี กล้าตัดสินใจ 
   4.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
    4.2.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ส่วนมากมีเจตคติเชิงลบเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนา และเข้าใจว่าการวิจัยและพัฒนานั้นเป็นเรื่องยาก 
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    4.2.2.2 ขาดการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    4.2.2.3 ไม่มีศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
    4.2.2.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ส่วนใหญ่ขาดทักษะการด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 
    4.2.2.5 บุคลากรส่วนมากไม่แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    4.2.2.6 ขาดงบประมาณในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
    4.2.2.6 ขาดผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
   4.2.3 โอกาส (Opportunities) 
    4.2.3.1 สถานศึกษาหลายแห่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัย 
    4.2.3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมให้การสนับสนุนสถานศึกษา
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    4.2.3.3 สถานศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาที่พร้อมให้การสนับสนุน 
    4.2.3.4 มีเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์เพื่อใช้ค้นคว้าหาข้อมูล หลักการและ
แนวคิดทฤษฎี 
    4.2.3.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเปิดใจรับการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
   4.2.4 ภาวะคุกคาม (Threats) 
    4.2.4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความแตกต่างทางความคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนา 
    4.2.4.2 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษามีน้อย 
    4.2.4.3 ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียน และกลุ่มเครือขายพัฒนา
การศึกษา ในด้านความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 
    4.2.4.4 บุคลากรมองการวิจัยเป็นเรื่องยาก 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2. มีบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและ
พร้อมที่จะเป็นพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาพร้อมรับการแปลี่ยงแปลงแนะน ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นฐาน
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดอ่อน 
(Weaknesses)  
 

1. บุคลากร และผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา 
2. ขาดการน าเอากระบวนวิจัยและพัฒนามาเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลทางการวิจัยและพัฒนา ไว้ศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้สืบค้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4. สถานศึกษายังขาดการน าเอากระบวนการวิจัยและพัฒนา มาเป็นเครื่องมือของการ
บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5. บุคลากรส่วนใหม่ขาดทักษะการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. ที่ตั้งของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
ความหลากหลาย ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ และชาติพันธุ์ และการค้าชายแดน เหมาะแก่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความหลากหลายของบริบทโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
ฐานของการพัฒนาคุณภาพ 
2. มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนมากพอที่จะเอื้อต่อการเป็นพี่เล้ียง
หรือที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
3. หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน 
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล หลักการ 
ทฤษฎี ในการน ามาใช้ประกอบการวิจัยและพัฒนา 

ภาวะคุกคาม 
(Threats)  

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงลบต่อการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเรื่องยาก 
2. บุคลากรมีพื้นความรู้ท่ีแตกต่างกัน 
3. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนด้วยกันมีน้อย 
4. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษามีน้อย 

 
 ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยน ามาก าหนดเป็นข้อเสนอเพื่อสนทนากลุ่มในการก าหนด “ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3” ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง   
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้คล้องคล้องกับศักยภาพของบุคคล และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี้ 
 
1. ปรัชญา การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนทัศน์ของนวัตกรรม 
2. ปณิธาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและเผยแพร่การวิจัยและพัฒนา 
                    อย่างสร้างสรรค์ 
3. เป้าหมาย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

เป็นฐานของการพัฒนา 
4. วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 
21 และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมั่นคง มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการวิจัย
และพัฒนาทางการศึกษา 
5. พันธกิจ 
 5.1 สรา้งการรับรู้การวิจยัและพัฒนา 
 5.2 พัฒนาทักษะการวิจยัและพัฒนา 
 5.3 ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
 5.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อสร้างการรับรู้  ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา 
 6.2 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางกรทางการศึกษา 
 6.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 6.5 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
7. เป้าประสงค ์
 7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 มีนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 7.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา          
ทางการศึกษาเป็นฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
8. เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงด าเนินงาน 4 
ด้านเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังนี้ 
 8.1 สร้างการรับรู้การวิจยัและพัฒนา 
 8.2 พัฒนาทักษะการวิจยัและพัฒนา 
 8.3 ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
 8.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
9. มาตรการ 
 เพื่อให้การด าเนินกลยุทธ์ได้ผล จึงก าหนดมาตรการและโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้ 
 9.1 กลยุทธ์การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 
 หลักการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รับทราบแนวนโยบายและ                  
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการะบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดการศึกษาไทย 4.0  
 มาตรการ 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา สู่ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลาการทางการศึกษา 

2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อท าหน้าที่เป็น
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ 
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กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) พัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาให้

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2) ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
3) จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และบุคลลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไว้ในกระบวนการบริหารการจัด

การศึกษา 
5) บริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

อย่างกว้างขวางและหลากกลาย 
กลไกการปฏิบัติ 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ประสานผู้อ านวยการ

สถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
2) จัดให้มีคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อประสานงาน หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
3) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบวนการ

วิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นฐาน 
5) ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของโรงเรียนในสังกัดเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูล

สารสนเทศในการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 

กลไกการประเมิน 
1) จ านวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจั ยและพัฒนาของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
2) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ความรู้       

ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) จ านวนสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือของการด าเนินการการบริหารจัดการ 
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4) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

5) สัดส่วนความคุ้มค่าของงบประมาณที่เบิกจ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย
และพัฒนาส ารับผู้บริหารสถานศึกษา 
 9.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ ทักษะการวิจัยและพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่น าหลักการวิจัยและพัฒนา มาเป็นฐานการคิด หลักการท างานในบริหารเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  มาตรการ  

1) พัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  

2) สร้างเจตคติที่ดีในการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 3) สร้างวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดขึ้นกับองค์การสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
2) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา มาเป็นพี่เลี้ยงการวิจัยและ

พัฒนาให้กับสถานศึกษา 
3) จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ในลักษณะขององค์การ

เครือข่ายหุ้นส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
กลไกการปฏิบัติ 
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษา มาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
2) จัดทีมนักวิจัยและพัฒนาแม่ไก่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในการวิจัยและ

พัฒนา 
3) ก าหนดให้ สหวิทยาเขต และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ

ภารกิจเครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
4) ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 



130 
 

กลไกการประเมิน 
1) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
2) จ านวนทีมนักวิจัยและพัฒนาแม่ไก่ เพียงพอต่อสถานศึกษา 
3) จ านวนสหวิทยาเขต และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ

ภารกิจเครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
4) จ านวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  
          9.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดจาก
กระบวนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจนเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมองค์การ 
  มาตรการ 

1) ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) เร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3) ก าหนดสิทธิประประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่น ากระบวนการวิจัยและ
พัฒนา มาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา 
  กิจกรรรมที่ควรด าเนินการ  

1) จัดทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน    
การวิจัยและพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2) ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย      
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  

3) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยและพัฒนา และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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5) จัดและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนการวิจัยให้ให้สถานศึกษาผ่านทุก
ช่องทางให้สถานศึกษาเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัย  

กลไกลการปฏิบัติ  
1) ศึกษารวมรวบทีมพี่เลี้ยงการวิจัยและพัฒนา  
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา  
3) ให้ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

และ น าผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
4) สร้างขวัญก าลังใจ เสริมสร้างพลังอ านาจให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) สื่อสารให้สถานศึกษาทราบถึงแหล่งทุนวิจัยเพื่อเสนอขอทุนการวิจัยและพัฒนา 
กลไกประเมินผล 
1) จ านวนทีมพี่เลี้ยงการวิจัยและพัฒนา เพียงพอต่อการด าเนินงานในการเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา 

3) จ านวนสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยและพัฒนา และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4) จ านวนสถานศึกษาที่มีเข้มแข็งทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5) จ านวนข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนการวิจัยให้สถานศึกษาได้เข้าถึงแหล่งทุน   
การวิจัย 
 9.4 กลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ การได้รับสนับสนุน ทั้ง งบประมาณ องค์ความรู้ บุคคลที่เชี่ยวชาญด้าน      
การวิจัยและพัฒนา ช่วยให้สถานศึกษามีพลังอ านาจ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  มาตรการ 

1) มาตรการด้านเงินทุนการวิจัยและพัฒนา 
2) มาตรการด้านผลผลิตทางนวัตกรรมที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนา 
3) มาตรการด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 



132 
 

 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาควรสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้สถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) ชื่นชมผลผลิตทางนวัตกรรมที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนา 
4) ช่วยเหลือด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

วารสารทางวิชาการ 
กลไกการปฏิบัติ 
1) ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของสถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงในส่วนของการ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อประสานงาน หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
3) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นฐาน 
4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดงบประมาณด้านทุนวิจัยไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
5) ประกาศกรอบการวิจัยเพื่อให้สถานศึกษายื่นข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับทุนการวิจัย

และพัฒนา 
6) จัดสรรทุนวิจัยให้กับสถานศึกษาเพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
7) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
8) ส่งเสริมให้สถานศึกษาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
กลไกการประเมิน 
1) จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาโดยรวมของสถานศึกษา 
2) จ านวนกรอบวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา 
3) จ านวนทุนวิจัยที่จัดสรรให้สถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
4) จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาสารวิชาการ 

                 5)  ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  
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 ขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับน้ีไปสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 และการประชาพิจารณ์ในการวิจัยในระยะที่ 2 ต่อไป 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 

ผู้วิจัยน าร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้จากการวิจัยระยะแรกมา

สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไป

ประชาพิจารณ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 6 ราย ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 คน และ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน โดยน าเอา

ผลสรุปที่ได้จากการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 และร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ

พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้ (Feasible) และการได้รับการยอมรับ (Acceptable) ตามทัศนะของ Majchrak 

(1984) (อ้างใน นภดล พูลสวัสดิ์ (2551)) ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 

 

  “...ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญเพราะเปรียบเหมือนเข็มทิศในการ 

เดินทาง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยที่ร่างขึ้น แล้วน ามาให้ 

พิจารณา หากท าได้ตามยุทธศาสตร์นี้ก็จะเป็นผลดีกับการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา เพราะการพัฒนาองค์การต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

เจตคติของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญ ท าอย่างไรให้เขามีเห็นความส าคัญของ 

การวิจัยและเข้าใจว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นการหาความจริง หรือ 

การทดลอง หลักการและทฤษฎีเพื่อแก้ไของค์การ เมื่อมีเจตคติที่ดีแล้ว 

ชอบแล้วก็ด าเนินการพัฒนาทักษะให้เขา แล้วส่งเสริม สนับสนุนเขาเหล่านั้น 

ให้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อเกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ก็ขอเป็นก าลังใจให้ยุทธศาสตร์นี้ได้น าไปใช้อย่างมีคุณภาพ...” 
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 จากค าสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่ายอมรับในยุทธศาสตร์ และมีความ

เป็นไปได้ โดยเห็นด้วยที่จะสร้างให้ผู้บริหารได้รับรู้ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

ทักษะการวิจัย จากนั้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นายกสมาคมผู้ประกอบ

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ได้ความเห็น

ดังนี้ 

 

   “...ร่างยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ดีแล้ว จะมีแค่การใช้ภาษาในบางส่วน 

อยากให้ปรับเป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆ ไม่เป็นวิชาการมาก และอย่างให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้เห็นร่างยุทธศาสตร์นี้ เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 

โดยตรง เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

จะท าให้เกิดความเป็นไปได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จได้มากกว่า 

การสั่งการให้ปฏิบัติ...” 

 

 จากค าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

เพราะจะได้รับการยอมรับมากกว่าการได้รับการสั่งการใหป้ฏิบัติ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะได้น าไปประชาพิจารณ์

กับผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้งหน่ึง ผู้ให้ข้อมูลมองว่าควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่เป็นวิชาการมาก 

ซึ่งประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้น าไปปรับส านวนภาษาต่อไป ส าหรับผู้ให้ข้อมูลท่านอื่น ได้ให้ข้อ มูล

จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 

   “...แนวการเขียนยุทธศาสตร์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ และแบบ 

  ที่น ามาให้ศึกษานี้ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่แปลกตาดี จุดเด่นของยุทธศาสตร์ฉบับน้ี 

  คือ การก าหนดองค์ประกอบแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

  ตลอดจนมีกลไกในการประเมินที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ ผมเห็นว่าหากน าเอา 

  ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีไปใช้จริง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  อย่างมาก...” 
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 จากค าสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลยอมรับในยุทธศาสตร์ และเชื่อว่ายุทธศาสตร์มีความ

เป็นไปได้ เนื่องจากยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถให้ผู้น าไปใช้อ่านแล้วเข้าใจและ

สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที ในส่วนผู้ให้ข้อมูลท่านอื่นได้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 

   “...ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ 

  ผู้บริหารสถานศึกษาฉบับน้ี เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะ เพราะการวิจัย 

  ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ คงไม่มีใครอยากท าวิจัยโดยใช้ 

  งบประมาณตนเอง หากโรงเรียนจะส่งเสริมครูให้ท าวิจัยอาจจะก าหนดไว้ 

  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีก็ได้ในการส่งเสริมครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา 

  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา...” 

  

 จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ข้อมูลได้สนับสนุนร่างยุทธศาสตร์นี้ โดยให้ข้อเสนอแนะว่าทุนวิจัยสามารถ

ได้มาทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษาก็ได้ หากเป็นภายในก็ควรก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ยอมรับในร่างยุทธศาสตร์ และเห็นว่ายุทธศาสตร์มี

ความเป็นไปได้ ยุทธศาสตร์จะมีความเข้มแข็งข้ึนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นผู้วิจัยได้น าร่าง

ยุทธศาสตร์ไปสนทนากลุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ผลการสนทนากลุ่ม

วิเคราะห์ได้และผู้วิจัยแสดงไว้ในหัวข้อถัดไป 

 

 2. ผลการสนทนากลุ่ม 

 โดยรวมแล้วผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น 

และหากเป็นไปได้ อยากให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประใช้ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง หรือน า

ข้อมูลจากร่างยุทธศาสตร์ที่ได้มาใช้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และอ านาจที่พึงกระท าได้ ดังความเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวให้ความเห็นว่า 

 

   “...การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องส าคัญ ต้องอาศัยภาวะผู้น าทาง 

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การวิจัยและพัฒนาเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ 

การจัดการศึกษามีคุณภาพ เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ผมเห็นด้วยกับการ 
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ด าเนินการในการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย จากที่ได้อ่านร่างยุทธศาสตร์คร่าวๆ  

ส่วนใหญ่ครอบคลุมประเด็นการสงเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นเรื่องดีที่เรามองเห็นคุณค่าของการวิจัย จึงได้คิดท า 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัย ทั้งในด้านของการสร้างการรับรู้ให้เห็น 

ถึงความส าคัญ การพัฒนาทักษะการวิจัย การส่งเสริม และสนับสนุน เมื่อทุกคนได้ 

รับรู้ มีทักษะการท าวิจัย เจตคติของครูเราต่อการวิจัยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

หากท าได้จริงก็จะเป็นประโยชน์มาก หากทางเขตพื้นที่การศึกษาน ายุทธศาสตร์นี้ 

ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม...” 

  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สองมีความเห็นคล้ายคลึงกับผู้ทรงคุณวุฒิทางที่หนึ่ง โดยให้ความเห็นว่า 

ยุทธศาสตร์นี้มีความจ าเป็น หากจะท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาและได้

เห็นความเจริญทางวิชาการของสถานศึกษาที่มีเป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียน ที่เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

   “...ก่อนอื่นต้องขอชมเชยผู้วิจัยที่กล้าท าวิจัยชื้นนี้ ที่มีแนวคิดการพัฒนา 

ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยให้กับผู้บริหารและครู โดยรวมๆ เท่าที่อ่านร่างยุทธศาสตร์ 

ส่วนใหญ่เป็นผลดีกับวงการศึกษาของเรานะ ถ้าทุกโรงเรียนพัฒนาการศึกษาโดย 

ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน แต่ละโรงเรียนก็จะมีนวัตกรรมการจัด 

การศึกษา และท าให้สถานศึกษาเดินหน้าทางวิชาการ มีผลงานทางวิชาการ เกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หากงานวิจัยเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ จะเป็นต้นแบบให้แก่กัน 

และกัน และเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนานี้มาพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา...” 

 

 ส่วนผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สาม) ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็น

ไม่แตกต่างจาก 2 ท่านแรก แต่มีความกังวลใจในเรื่องของภาระงานที่จะเกิดขึ้นดังนี้ 

 

   “...ผมเห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน แต่ผมมีความกังวลใจ 

  ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือหากประกาศใชห้รือ 

  บังคับใช้ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งบริหารงานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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  เป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพ แต่ก็นั่นแหละการศึกษาอย่างไรก็หนีไม่พ้นเรื่อง 

  นวัตกรรมการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาจึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาให้ 

  โรงเรียนมีคุณภาพ ยอมรับว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารและครูเรา ไม่มีความช านาญในการ 

  ท าวิจัย หากสร้างให้เขารับรู้ความส าคัญของการวิจัย พัฒนาทักษะการวิจัยให้  

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนตามร่างยุทธศาสตร์นี้ก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ 

ที่ทุกคนจะแสดงผลงานทางวิชาการออกมา เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา และ 

เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา...” 

 

 จะเห็นได้ว่าความเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่มไม่ได้ให้แก้ไขปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์แต่กล่าวใน

เชิงความเห็นด้วยที่ควรส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

เพียงแต่มีความกังวลใจว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานหรือไม่ แต่อย่างไรผู้ร่วมสนทนาก็มีความเห็นว่าการ

วิจัยและพัฒนามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส าหรับเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

สนทนาอีกท่านหนึ่ง (ท่านที่สี่) ได้กล่าวเชิงสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ว่า  

 

“...หากมีงบประมาณหรือทุนวิจัย ก็เชื่อแน่ว่าจะไมม่ีปัญหาด้านความกังวลใจ

เรื่องภาระงาน การวิจัยนัน้ต้องมีทุน เพราะคงไม่มใีครที่จะควักเงินตัวเองมาท างาน

วิจัยเพื่อสังคมหากไม่มใีจสาธารณะ และมีฐานะทางการเงินเพียงพอ หรือถ้าชอบ

จริงๆ ก็อาจจะมีคนท าด้วยใจ เพราะใจรัก อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่างานวิจัยเป็น

ไม้เบื่อไม้เมาของครูเรา ครูเราจะเข้าใจว่าการวิจยัเป็นเรื่องยาก และการวิจัยนั้นเป็น

หน้าที่ของนักวิชาการ แต่เขาก็ลืมไปว่าครูการศกึษาขึ้นพื้นฐานก็เป็นนักวิชาการที่

สอนคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และครูเราสว่นใหญ่ก็จบการศกึษาระดับปริญญาโท

ส่วนใหญ่ แต่เหตุใดถึงไมร่ักในการท าวิจัย ดังนั้นจงึเห็นว่า ยุทธศาสตร์นี้จะสร้างให้

ผู้บริหารและครูเรามีเจตคติที่ดตี่อการวจิัยและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน...” 

 

 ส าหรับข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อ

ข้อเสนอ สรุปได้ดังตารางที่ 17  
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 ตารางที่ 17 ความเห็นที่ประชุมต่อข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอ ความเห็นที่ประชุม สรุปผลที่ได้ 
1.การสร้างการรับรู้ “...ควรสร้างความตระหนักให้แก่ทุกๆ คน 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา...” 
“...ควรสร้างการรับรู้เรื่องคุณภาพการศึกษา
เกิดขึ้นได้โดยการอาศัยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา...” 
“...เราต้องบอกถึงผลกระทบ และประโยชน์
ที่ได้จาการวิจัย...” 

1.สร้างการรับรู้การวิจั ย
และพัฒนา 

2. การพัฒนาทักษะ “...ทักษะการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญต้องสร้างให้
ผู้บริหาร ครู ได้มีการพัฒนา และเห็นว่า
งานวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้จากงานประจ า
ของเรา...” 
“...ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
พัฒนามาเป็นวิทยากรให้กับผู้บริหาร เพื่อที่
ผู้ บ ริ ห า ร จ ะ ไ ด้ มี ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา...” 
“...การสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในพื้นที่
จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะ
การวิจัยได้ เพราะเขตเราก็มีผู้รู้ด้านนี้อยู่บ้าง
...” 

2. การพัฒนาทักษะการ
วิจัยและพัฒนา 

3. การส่งเสริม “...เราต้องส่งเสริมครู และผู้บริหารในการ
ท าวิจัย เพราะเขาจะได้ประโยชน์และ
ส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ด้วย...” 
 “ . . . ค ว ร จั ด ที ม ผู้ บ ริ ห า ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านนี้มาเป็นพี่ เลี้ยงให้กับ
โรงเรียนที่ต้องการท าการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา...” 

3. การส่งเสริมศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนา 

 



139 
 

ตารางที่ 17 (ต่อ) 

 

ข้อเสนอ ความเห็นที่ประชุม สรุปผลที่ได้ 
4. การสนับสนุน “...ควรมีทุนวิจัยให้กับผู้ท าวิจัย เพื่อให้เขามี

พลังในการท าวิจัย...” 
“...เมื่อผู้บริหารมีผลงานวิจัยควรสนับสนุน
ให้ผู้วิจัยได้เสนอตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
...” 

4. การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา 

 

 จากตารางที่ 17 จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหาร

สถานศึกษา มีความเห็นชอบกับข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยสรุป คือ 1) การสร้าง

การรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) การส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

 จะเห็นได้ว่าจากปัญหาการวิจัยที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา เมื่อสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์เข้าสู่กระบวนสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต่างเห็นชอบและมีความเห็นสอดคล้องกันในเนื้อหายุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น ซึ่งมี

ประเด็นความหมายส าคัญที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ คือ 

 1. สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับความหมายของยุทธศาสตร์ว่า

ยุทธศาสตร์นั้นคือ เทคนิค วิธีการและทิศทางการด าเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 

เป้าประสงค์ และมาตรการ 

 2. เห็นชอบในประเด็นยุทธศาสตร์หลักตามข้อเสนอ และใช้ข้อความทางยุทธศาสตร์ คือ 

1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) การส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

 3. รายละเอียดและองค์ประกอบยุทธศาสตร์ จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน

ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นชอบตามองค์ประกอบยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้น ที่ประกอบด้วย 1) ปรัชญา 

2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย 4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ 6) วัตถุประสงค์ 7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและ
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กลยุทธ์ 9) มาตรการ ในส่วนของมาตรการของยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ประกอบด้วย (ก) หลักการ 

(ข) มาตรการ (ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ (ง) กลไกการปฏิบัติ และ (จ) กลไกการประเมินผล 

 4. ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แผนผู้บริหารสถานศึกษา ต่างมีความเห็นพ้อง

ต้องกันกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานในการด าเนินงาน 

เพื่อให้สถานศึกษามีทิศทางและมีภาวะผู้น าทางวิชาการ รวมถึงนวัตกรรมการจัดการศึกษา และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรน ายุทธศาสตร์ที่ ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 ส าหรับร่างยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ปรับตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะน าไปประชาพิจารณ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasible) และ

การได้รับการยอมรับ (Acceptable) ตามทัศนะของ Majchrak (1984) (อ้างใน นภดล พูลสวัสดิ์ 

(2551)) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ได้ดังหัวข้อถัดไป 

 

 3. ผลการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public hearing of stakeholders) 

 การยืนยันความเป็นไปได้ (Feasible) และการได้รับการยอมรับ (Acceptable) ผู้วิจัยได้

ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public hearing of stakeholders) จ านวน 150 คน เพื่อวิพากษ์

ร่างยุทธศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ผลการประชาพิจารณ์เห็นชอบและเห็นด้วยกับการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

และพัฒนา ดังตัวอย่างค าวิพากษ์จากการประชาพิจารณ์ ดังนี้  

 

  “... การวิจัยและพัฒนา ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญนะครับ หากท าได้ตามยุทธศาสตร์ 

 ที่ก าหนดนี้ ผู้บริหารเราก็จะได้ประโยชน์ตาม ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหาก 

 ผู้บริหารมีผลงานวิจัยและพัฒนา และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้บริหารอาจใช้ผลงานทาง 

 วิชาการนี้เสนอเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ ส าหรับร่างยุทธศาสตร์เท่าที่อ่าน 

 มีความชัดเจนดี มีทั้งมาตรการ แนวด าเนินการ กลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล 

 หากผู้บริหารเราได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และสามารถด าเนินการการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

 และวิชาชาชีพครูเรา...” 

 

 นอกจากนี้ ผู้วิพากษ์ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการวิจัยและ

พัฒนาส ากรับผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 
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  “...เราทราบกันดีว่าการวิจัยเป็นเรื่องยาก หากจะด าเนินการพัฒนาทักษะการวิจัย 

 และพัฒนา ผมขอเสนอให้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนามาบรรยาย 

 ให้ผู้บริหารได้รับรู้ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการ การศึกษา และการวิจัยได้ยิ่งดี เพราะ 

ผู้บริหารเราจะได้เชื่อมั่นว่า เราได้เรียนรู้จากผู้รู้จริง...” 

 

 โดยสรุปแล้ว ผลการด าเนินการประชาพิจารณ์ ผู้วิพากษ์ได้เสนอให้เขตพื้นที่การศึกษาได้

ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับ และหากจะด าเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา ควรเชิญผู้รู้ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เป็นที่ยอมรับของนักการศึกษา เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษาว่า ข้อมูลที่ได้รับน้ันเป็นศาสตร์วิชาที่ไม่ผิดเพี้ยน เป็นความรู้ที่

ได้รับจากผู้รู้ปฐมภูมิ และหากจะให้โรงเรียนด าเนินการวิจัยนั้น จะต้องไม่ให้ผู้วิจัยได้เดือนร้อนเรื่องทุน

วิจัย เห็นพ้องต้องกันว่าหากจะให้โรงเรียนด าเนินการวิจัย ควรจัดสรรทุนวิจัยให้สถานศึกษาด าเนินการ 

และจัดท าสัญญา ข้อตกลงการพัฒนางาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม  

 นอกจากนี้แล้วผลการประชาพิจารณ์ยังชี้ ให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนา

เป็นฐาน โดยเริ่มจากการสร้างการรับรู้ ให้รู้ถึงความส าคัญจ าเป็นของการวิจัยและพัฒนา จากนั้นพัฒนา

ทักษะกระบวนการวิจัยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ฝึกทดลองท างานวิจัยง่ายๆ ไปจนถึงขั้นสูงตามล าดับ 

เมื่อมีความช านาญพอก็ควรให้ผู้บริหารนั้นได้วิจัยภาคสนามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง 

โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้การส่งเสริม และหากเป็นไปได้ควรสนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน  

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังกล่าวนั้น มีการด าเนินการพัฒนา

ยุทธศาสตร์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียครบทุกขั ้นตอน และสามารถน า

จุดเด่นอันเป็นลักษณะเฉพาะมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ท าให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแตกต่างไปจาก

ยุทธศาสตร์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้วิจัยน าแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ของ นภดล พูลสวัสดิ์ 

(2551) มาเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์และการก าหนดองค์ประกอบขอยุทธศาสตร์ ที่ได้

ก าหนดถึงกลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

และพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 ในการวางแผนการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาอย่างมีทิศทาง และจุดเน้นคือเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากการจัดการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในส่วนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3. สรุปผลการวิจัย 
 4. อภิปรายผลการวิจัย 
 5. ข้อเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์
ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยคุณภาพเป็นหลักในการ
ด าเนินการวิจัย การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ยกร่างยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พัฒนา
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 1. ยกร่างยุทธศาสตร์ 
 ระยะที่ 1 ยกร่างยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการดังนี้ 
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 1.1 ศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาความคาดหวังเชิงนโยบายและเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย หลักวิชาการ หรือ 
ทฤษฎี หรือการด าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
  1.2 สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาก
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จ านวน 75 คน 
(75 โรงเรียน) โดยใช้แบบสอบถาม 
  1.3 สนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 อ าเภอ และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 5 อ าเภอ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา รวมจ านวน 12 คน 
  1.4 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
 2. พัฒนายุทธศาสตร์ 
 การด าเนินการในระยะที่ 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเอาร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ที่ได้จากการวิจัยในระยะแรกไปพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ฉบับจริง โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
   2.1.1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งจากบุคคลภายนอกและภายในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จ านวน 6 ราย 
   2.1.2 สนทนากลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 ราย 
  2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 150 ราย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยตามข้ันตอนดังกล่าว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ระยะที่ 1 ยกร่างยุทธศาสตร์ ได้ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง   
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้คล้องคล้องกับศักยภาพของบุคคลและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ดังนี้ 
 
1. ปรัชญา การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนทัศน์ของนวัตกรรม 
 
2. ปณิธาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและเผยแพร่การวิจัยและพัฒนา                   
           อย่างสร้างสรรค์ 
3. เป้าหมาย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

เป็นฐานของการพัฒนา 
 

4. วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมั่นคง มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา 
 
5. พันธกิจ 
 5.1 สรา้งการรับรู้การวิจยัและพัฒนา 
 5.2 พัฒนาทักษะการวิจยัและพัฒนา 
 5.3 ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
 5.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อสร้างการรับรู้  ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา 
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 6.2 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางกรทางการศึกษา 
 6.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.5 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
 
7. เป้าประสงค ์
 7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 มีนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 7.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา          
ทางการศึกษาเป็นฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 
8. เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงด าเนินงาน 4 
ด้านเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังนี้ 
 8.1 สร้างการรับรู้การวิจยัและพัฒนา 
 8.2 พัฒนาทักษะการวิจยัและพัฒนา 
 8.3 ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา 
 8.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 
9. มาตรการ 
 เพื่อให้การด าเนินกลยุทธ์ได้ผล จึงก าหนดมาตรการและโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้ 
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 9.1 กลยุทธ์การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 
 หลักการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รับทราบแนวนโยบายและ                  
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการะบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดการศึกษาไทย 4.0  
 มาตรการ 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา สู่ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลาการทางการศึกษา 

2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อท าหน้าที่เป็น
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) พัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาให้

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2) ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
3) จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และบุคลลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไว้ในกระบวนการบริหารการจั ด

การศึกษา 
5) บริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

อย่างกว้างขวางและหลากกลาย 
กลไกการปฏิบัติ 
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ประสานผู้อ านวยการ

สถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
2) จัดให้มีคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อประสานงาน หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
3) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบวนการ

วิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
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4) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นฐาน 

5) ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของโรงเรียนในสังกัดเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศในการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 

 
กลไกการประเมิน 
1) จ านวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
2) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ความรู้       

ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) จ านวนสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือของการด าเนินการการบริหารจัดการ 
4) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 
5) สัดส่วนความคุ้มค่าของงบประมาณที่เบิกจ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย

และพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 9.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ ทักษะการวิจัยและพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นภาวะผู้น าทาง
วิชาการ    ที่น าหลักการวิจัยและพัฒนา มาเป็นฐานการคิด หลักการท างานในบริหารเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  มาตรการ  

1) พัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  

2) สร้างเจตคติที่ดีในการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3) สร้างวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดขึ้นกับองค์การสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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2) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา มาเป็นพี่เลี้ยงการวิจัยและ
พัฒนาให้กับสถานศึกษา 

3) จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ในลักษณะขององค์การ
เครือข่ายหุ้นส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

กลไกการปฏิบัติ 
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษา มาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
2) จัดทีมนักวิจัยและพัฒนาแม่ไก่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในการวิจัยและ

พัฒนา 
3) ก าหนดให้ สหวิทยาเขต และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ

ภารกิจเครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
4) ด าเนินการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ว ัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

กลไกการประเมิน 
1) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
2) จ านวนทีมนักวิจัยและพัฒนาแม่ไก่ เพียงพอต่อสถานศึกษา 
3) จ านวนสหวิทยาเขตหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ

ภารกิจเครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
4) จ านวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  

 
 9.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดจาก
กระบวนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจนเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมองค์การ 
  มาตรการ 
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1) ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) เร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3) ก าหนดสิทธิประประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่น ากระบวนการวิจัยและ
พัฒนามาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา 
  กิจกรรรมที่ควรด าเนินการ  

1) จัดทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน    
การวิจัยและพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2) ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย      
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  

3) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยและพัฒนา และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5) จัดและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนการวิจัยให้ให้สถานศึกษาผ่านทุก
ช่องทางให้สถานศึกษาเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัย  

กลไกลการปฏิบัติ  
1) ศึกษารวมรวบทีมพี่เลี้ยงการวิจัยและพัฒนา  
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา  
3) ให้ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

และ น าผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
4) สร้างขวัญก าลังใจ เสริมสร้างพลังอ านาจให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) สื่อสารให้สถานศึกษาทราบถึงแหล่งทุนวิจัยเพื่อเสนอขอทุนการวิจัยและพัฒนา 
กลไกประเมินผล 
1) จ านวนทีมพี่เลี้ยงการวิจัยและพัฒนา เพียงพอต่อการด าเนินงานในการเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา 

3) จ านวนสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยและพัฒนา และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4) จ านวนสถานศึกษาที่มีเข้มแข็งทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5) จ านวนข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนการวิจัยให้สถานศึกษาได้เข้าถึงแหล่งทุนการ
วิจัย 
 9.4 กลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
  หลักการ การได้รับสนับสนุน ทั้ง งบประมาณ องค์ความรู้ บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยและพัฒนา ช่วยให้สถานศึกษามีพลังอ านาจ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  มาตรการ 

1) มาตรการด้านเงินทุนการวิจัยและพัฒนา 
2) มาตรการด้านผลผลิตทางนวัตกรรมที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนา 
3) มาตรการด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาควรสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้สถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) ชื่นชมผลผลิตทางนวัตกรรมที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนา 
4) ช่วยเหลือด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

วารสารทางวิชาการ 
กลไกการปฏิบัติ 
1) ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของสถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงในส่วนของการ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อประสานงาน หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 



151 
 

3) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นฐาน 

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดงบประมาณด้านทุนวิจัยไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

5) ประกาศกรอบการวิจัยเพื่อให้สถานศึกษายื่นข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับทุนการวิจัย
และพัฒนา 

6) จัดสรรทุนวิจัยให้กับสถานศึกษาเพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
7) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
8) ส่งเสริมให้สถานศึกษาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
กลไกการประเมิน 
1) จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาโดยรวมของสถานศึกษา 
2) จ านวนกรอบวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา 
3) จ านวนทุนวิจัยที่จัดสรรให้สถานศึกษาด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
4) จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวาสารวิชาการ 
5) ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ

ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 

 

 2. ระยะที่ 2 พัฒนายุทธศาสตร์ 
  2.1 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิยอมรับในยุทธศาสตร์ และเห็นว่า
ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความเข้มแข็งขึ้นโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขัยเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
  2.2 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ และเห็นว่า
ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นอกจากนี้ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้จาการ
สนทนากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสล
ผลส าเร็จ 
  2.3 การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ว่า ผลการประชาพิจารณ์เป็นที่ยอมรับ
ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และเสนอให้เขตพื้นที่น าสู่การปฏิบัติและประกาศใช้
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ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษา
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนตามบริบทที่แตกต่างกันของโรงเรียน  
 สรุปผลการวิจัยได้ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” เพื่อเสนอต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยขั้นสุดท้าย คือได้ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3” ผู้วิจัยมีประเด็น
ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 
 การที่ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษา
เอกสารเพื่อหาข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา  เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอจากการศึกษาเอกสาร ได้ด าเนินการสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในการด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ ซึ่งถือ
ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการพัฒนานโยบาย คือ การเกิด
และก่อรูปนโยบาย การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การจัดท าข้อเสนอนโยบาย การพิจารณา
ตัดสินในการก าหนดนโยบายและการประกาศใช้นโยบาย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
แนวคิดของ นิรมล กิตติวิบูลย์ (2534) ที่ได้กล่าวว่า ข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญทุก
ขั้นตอนของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาการศึกษาจะต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีความทันสมัย 
ทันต่อเวลาและความต้องการ ในที่นี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการศึกษาข้อมูลสารสนเทศผู้วิจัยได้น า
แนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2543) มาประกอบการด าเนินการด้วยคือ การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
ร่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เช่น ปรัชญาการศึกษา ทรัพยากร
ทางการบริหาร การสอบถามสภาพและความต้องการ และศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ  มานพ จันทร์เทศ (2544) ที่ว่า หากมีข้อมูลที่ดี มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันย่อมท าให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนานโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นเป็นไป
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ด้วยดี เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะได้ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันสมัย ตรงต่อความต้องการในการ
วางแผนแลพัฒนา 
 เมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้ยกร่างยุทธศาสตร์และ
สอบถามความเป็นไปได้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน ประกอบไปด้วย 
อาจารย์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้ง 5 อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย  อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง)  ต่างเห็นพ้องกับยุทธศาสตร์ที่ร่างขั้น โดยมีความเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สมควรที่จะสร้างการรับรู้ ให้ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญและ
จ าเป็นของการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และควรพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับ
ผู้บริหารเพื่อที่ผู้บริหารจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน เมื่อมี
ทักษะการวิจัยแล้วควรด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการวิจัยเพือ่การ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทของตนเอง ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
 
    “...ผมเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น ท าให้ผู้บริหารมีทิศทางเปรียบ 
   เหมือนเข็มทิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
   เป็นฐาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
   ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   อีกด้วย...” 
 
 จากตัวอย่างค าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นได้รับการยอมรับ 
(Acceptable) ตามทัศนะของ Majchrak (1984) (อ้างใน นภดล พูนสวัสดิ์ (2551)) มีข้อสังเกตว่า
ความเป็นไปได้ (Feasible) ของยุทธศาสตร์ตามทัศนะของ  Majchrak จะเป็นอย่างไร ในเมื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวย้ าว่า  
 
    “หากด าเนินการอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์นี้ก็เชื่อแน่ว่า 
   โรงเรียนจะมีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา”  
 
 จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยได้น าร่างยุทธศาสตร์ไปสนทนากลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษาที่มาจากแต่ละอ าเภอและ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ความเห็นว่า เป็นไปได้ถ้าหากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
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จุดเน้นและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
เป็นฐาน ดังเสียงสะท้อนของการสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ ซึ่งสรุปได้ว่าเสียงสะท้อนของผู้ให้
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเห็นว่า ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ และได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกจากนี้ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ประการหนึ่งที่ได้จากการสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยผลการสนทนา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนดังนี้ 
 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ตัวอย่างเสียงสะท้อน สรุปผลที่ได้ 
ผู้บริหารอ าเภอแม่สาย “...ต้องเป็นไปได้ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขต

พื้นที่ถือเป็นนโยบาย เมื่อประกาศใช้เราต้อง
ปฏิบัติตาม ส่วนความส าเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้น
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง..” 

ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้
และได้รับการยอมรับ 

ผู้บริหารอ าเภอแม่จัน “...ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน มีการก าหนด
มาตรการการด าเนินการ กลไกการประเมินผล 
เช่นนี้ ท าให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน...” 

 

ผู้บริหารอ าเภอเชียงแสน “...อันที่จริงการวิจัยมันอยู่ในชีวิตการท างานของ
เรา อยู่ที่เราจับประเด็นใดเป็นข้อควรพัฒนา 
เมื่อได้ผลการพัฒนาเป็นเช่นไร รายงานต่อ
สาธารณะก็ถือเป็นการวิจัย...” 

 

ผู้บริหารอ าเภอ 
แม่ฟ้าหลวง 

“...เป็นเรื่องยากท่ีจะท าการวิจัยเพราะเราไม่
ถนัด แต่หามีพี่เล้ียง มีผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา
ตามยุทธศาสตร์นี้ เชื่อว่าเราสามารถท าได้...” 

 

ผู้บริหารอ าเภอดอยหลวง “...อยากจะให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่เพียงแต่
โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมี
คุณภาพแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้บริหาร
ด้วยในการเสนอขอให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ...” 

 

 
 จากตัวอย่างเสียงสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลหลักจะเห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า
ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ ยอมรับในยุทธศาสตร์ และมีความต้องการให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้เกิดผล
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เป็นรูปธรรมโดยสมควรให้ผู้มีอ านาจประกาศใช้เป็นนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  
 การยืนยันถึงความเป็นไปได้ (Feasible) และการยอมรับ (Acceptable) ตามทัศนะของ 
Majchrak (1984) (อ้างใน นภดล พูนสวัสดิ์ (2551)) ตามหลักการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ผู้วิจัยได้ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public hearing of stakeholders) จ านวน 150 คน เพื่อ
วิพากษ์ ร่างยุทธศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ผลการประชาพิจารณ์ต่างเห็นชอบและเห็นด้วยกับการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีทิศทาง ดังตัวอย่างค าวิพากษ์จาก
การประชาพิจารณ์ ดังนี้ 
 

“... การวิจัยและพัฒนา ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญนะครับ หากท าได้ตามยุทธศาสตร์ 

 ที่ก าหนดนี้ ผู้บริหารเราก็จะได้ประโยชน์ตาม ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหาก 

 ผู้บริหารมีผลงานวิจัยและพัฒนา และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้บริหารอาจใช้ผลงานทาง 

 วิชาการนี้เสนอเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ ส าหรับร่างยุทธศาสตร์เท่าที่อ่าน 

 มีความชัดเจนดี มีทั้งมาตรการ แนวด าเนินการ กลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล 

 หากผู้บริหารเราได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และสามารถด าเนินการการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

 และวิชาชาชีพครูเรา...” 

 

 นอกจากนี้ ผู้วิพากษ์ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการวิจัยและ

พัฒนาส ากรับผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

 

  “...เราทราบกันดีว่าการวิจัยเป็นเรื่องยาก หากจะด าเนินการพัฒนาทักษะการวิจัย 

 และพัฒนา ผมขอเสนอให้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนามาบรรยาย 

 ให้ผู้บริหารได้รับรู้ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงวิชาการ การศึกษา และการวิจัยได้ยิ่งดี เพราะ 

ผู้บริหารเราจะได้เชื่อมั่นว่า เราได้เรียนรู้จากผู้รู้จริง...” 

 

 โดยสรุปผลการด าเนินการประชาพิจารณ์ ผู้วิพากษ์ผู้วิพากษ์ได้เสนอให้เขตพื้นที่การศึกษาได้

ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับ และหากจะด าเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา ควรเชิญผู้รู้ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เป็นที่ยอมรับของนักการศึกษา เพื่อสร้าง
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ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษาว่า ข้อมูลที่ได้รับน้ันเป็นศาสตร์วิชาที่ไม่ผิดเพี้ยน เป็นความรู้ที่

ได้รับจากผู้รู้ปฐมภูมิ และหากจะให้โรงเรียนด าเนินการวิจัยนั้น จะต้องไม่ให้ผู้วิจัยได้เดือนร้อนเรื่องทุน

วิจัย เห็นพ้องต้องกันว่า หากจะให้โรงเรียนด าเนินการวิจัย ควรจัดสรรทุนวิจัยให้สถานศึกษาด าเนินการ 

และจัดท าสัญญา ข้อตกลงการพัฒนางาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม จากการด าเนินการ

ประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรมล กิตติวิบูลย์ (2534) และ มานพ จันทร์เทศ 

(2544) คือ การวางแผน จะต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ และทันเวลา  

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบว่า ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก 

คือ 1) การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 3) การส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนา และ 4) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การส่งเสริม

ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 1) ปรัชญา 2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย 4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ 

6) วัตถุประสงค์ 7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและกลยุทธ์ 9) มาตรการ  

 ในส่วนของมาตรการแต่ละด้านประกอบด้วย ก) หลักการ ข) มาตรการ ค) กิจกรรมที่ควร

ด าเนินการ ง) กลไกการปฏิบัติ จ) กลไกการประเมินผล องค์ประกอบของยุทธศาสตร์นี้ได้ผ่าน

กระบวนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการประชาพิจารณ์ และได้รับการยอมรับในการน าไปปฏิบัติ 

ซึ่งองค์ประกอบของยุทธศาสตร์นี้ต่างจากยุทธศาสตร์โดยทั่วไป แต่มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่

คล้ายคลึงกับ นภดล พูนสวัสดิ์ (2551) ซึ่งผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบของ

ยุทธศาสตร์ ในการเลือกและตัดสินใจการด าเนินการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ 

อมร รักษาสัตน์ (2522) และ Lindblom (1968) ที่ได้กล่าวว่า การเลือกและการตัดสินใจเลือก

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องเลือกทางที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด อย่างถูกต้อง

ก่อนตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร และการออกค าสั่งหรือค าแนะน าจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปตาม

แนวคิดของ Linebury and Shardkanaky (1971) ที่กล่าวว่า นโยบายจะต้องประกาศให้ประชาชน

ได้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและการน าสู่การ

ปฏิบัติด้วย แนวคิดนี้สอดคล้องกับ UNESCO (2004) ด้วย นั่นคือการสร้างการรับรู้ หรือการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการประชาพิจารณ์ เป็นการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่า ได้วางระบบความคิด และระบบการท างานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับคนแต่ละระดับ รวมทั้งได้

สื่อสารให้กับบุคคลทุกระดับได้เข้าใจทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ ท าให้หน่วยย่อยสุดท้าย
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ของยุทธศาสตร์ คือ โครงการที่มีกิจกรรม งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์การซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายงาน และการ

กระจายอ านาจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างผู้น าอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิโรจน์ 

สารรัตนะ และประยุทธ ชูสอน (2548) นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาขึ้นได้

ด าเนินการตามกลักการพัฒนายุทธศาสตร์ และการสังเคราะห์ องค์ประกอบยุทธศาสตร์ของ 

Wheelen and Hunger (2008), เสนาะ ติเยาว์ (2546), กิ่งพร ทองใบ (2547), กล้า ทองขาว 

(2548), นภดล พูลสวัสดิ์ (2551), ศิริวรรณ แก้วจันดา (2553), วรรณดี สุทธินรากร (2554) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การวิจัยเชิงนโยบายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้มี

อ านาจการตัดสินใจในนโยบายนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอผลการวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเสนอต่อผู้มีอ านาจใน

การบริหารงานและการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

 1. สิ่งที่ควรด าเนินการเร่งด่วน   

 1.1 ควรศึกษาและท าความเข้าใจกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ

ประกาศใช้เป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา  

 1.2 ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมอบหมายงาน

ให้มีคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  

 1.3 ควรมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาภายใต้การก ากับของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 1.4 ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา และเผยแพร่สร้างการรับรู้ไปสู่สถานศึกษาในสังกัด 

 2. สิ่งที่ควรด าเนินการในระยะยาว  

 2.1 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาแต่ละแห่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน  

 2.2 ควรก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมต่อยอด

การวิจัยและพัฒนาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
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   2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรปรับปรุงยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

และพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัย การติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ

การวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ

พัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย

และพัฒนาเป็นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
ภาคผนวก ข ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ภาคผนวก ค แนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม 
ภาคผนวก ง แนวค าสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
ภาคผนวก จ ยุทธศาสตร์การสงเสริมศักยภาพการวิจัย 

       ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี  
       การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
สภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
---------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้ เป็นการสอบถามถึง สภาพปัจจุบันและความต้องการส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 ในการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ได้แก่ 
   2.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
   2.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  ตอนท่ี 3 สอบถามถึง สภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 
  ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 
 3. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 และข้อมูลท่ีตอบจะไม่มีผลกระทบใดๆ ท้ังส้ินต่อการปฏิบัติงานของ
ท่าน ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือความต้องการท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกข้อ เพื่อผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 4. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามแต่ละตอนท่ีก าหนดให้ครบถ้วน      
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
       ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
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     ตอนท่ี 1 
สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง (    ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 

 
1. เพศ 

(    )  ชาย (    )  หญิง 
 

2. อายุ 
(    )  น้อยกว่า 30 ปี  (    )  30 – 39  ปี 
(    )  40 – 49 ปี  (    )  50 ปีข้ึนไป  
 

3. วุฒิการศึกษา 
(    ) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี (    ) ระดับปริญญาตรี 
(    ) ต่ ากว่าระดับปริญญาโท (    ) ระดับปริญญาเอก 
(    ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................... 
 

4. ประสบการณ์ในการท างาน ณ โรงเรียนปัจจุบัน 
(    )  น้อยกว่า 10 ปี  (    )  10 – 20  ปี 
(    )  21 – 30 ปี  (    )  31 ปีข้ึนไป  
 

5. โรงเรียนท่านต้ังอยู่ในเขตอ าเภอใด 
(    )  อ าเภอแม่สาย 
(    )  อ าเภอแม่จัน 
(    )  อ าเภอเชียงแสน 
(    )  อ าเภอดอยหลวง 
(    )  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
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ตอนท่ี 2 
สอบถามสภาพท่ัวไปของโรงเรียน 

------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง (    ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความในช่องว่างท่ีก าหนดให้
ตามความเป็นจริง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 
 1.1 ด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
  1.1.1 คนในชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านนับถือศาสนาอะไรบ้าง 
   (    ) ศาสนาพุทธ  (    ) ศาสนาคริสต์ (    ) ศาสนาอิสลาม 

(    ) ศาสนาอินดู  (    ) ศาสนาอื่นๆ (ระบุ)..................................... 
  1.1.2 ชุมชนในเขตบริการของท่านมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีอะไรบ้าง 
   (    ) วันส าคัญทางศาสนา 
   (    ) วันส าคัญเทศกาลต่างๆ (เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ) 
   (    ) วันส าคัญประเพณีท้องถิ่น (เช่น ตานก๋วยสลาก ปอยหลวง ฯลฯ) 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................ 
  1.1.3 คนในชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านมีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง 
   (    )  เกษตรกรรม (    )  ค้าขาย  (    ) ประมง 
   (    ) รับราชการ  (    )  ก่อสร้าง  (    ) ธุรกิจส่วนตัว 
   (    ) รับจ้าง  (    ) อื่น ๆ (ระบุ)................................................ 
  1.1.4 ชุมชนในเขตบริการของท่านมีลักษณะอย่างไร 
   (    ) แบบพึ่งพาอาศัยกัน  (    ) แบบสังคมชนบท  

(    ) แบบสังคมเมือง  (    ) แบบไม่พึ่งพาอาศัยกัน 
(    ) อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................... 

  1.1.5 คนในชุมชนในเขตบริการของท่านเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างไร 
   (    ) มีบทบาทในการร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยการส่ังการจากผู้น าชุมชน 
   (    ) มีบทบาทในการร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยการร้องขอจากโรงเรียน 
   (    ) มีบทบาทในการร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยจิตอาสา 

(    ) มีบทบาทในการร่วมพัฒนาโรงเรียนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา 
(    ) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................... 
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  1.1.6 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านมีสถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว
อะไรบ้าง 
   (    ) โบราณสถาน (    ) อ่างเก็บน้ า  (    ) น้ าตก 
   (    ) ถ้ า/ภูผา/ภูเขา (    ) แหล่งน้ าธรรมชาติ (    ) พิพิธภัณฑ์  

(    ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................. 
  1.1.7 ชุมชนในเขตบริการของท่านมีแหล่งอบายมุขอะไรบ้างท่ีมีความเส่ียงหรือมี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
   (    ) ร้านคาราโอเกะ  (    ) อาบอบนวด  

(    ) ไนต์คลับบาร์  (    ) ร้านอาหารสถานบันเทิง 
(    ) ร้านเกมอินเตอร์เน็ต  (     ) อื่นๆ (ระบุ)..................................... 

 
 1.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
  1.2.1 ชุมชนในเขตบริการของท่านมีข้อมูลสารสนเทศด้านใดบ้างท่ีสามารถน ามา
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน 
   (    ) ข้อมูลรายได้ประชากร (    ) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
   (    ) ข้อมูลจ านวนประชากร (    ) ข้อมูลอาชีพในเขตชุมชน 
   (    ) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (    ) ข้อมูลด้ายส่ิงเสพติด 
   (    ) ข้อมูลอื่นๆ (ระบุ).................................................................................. 
  1.2.2 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถน ามาใช้
เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงในเขตบริการโรงเรียนของท่านหรือไม่ (เช่น การวางระบบICT, ส่ือการ
เรียนรู้ E-learning ฯลฯ) 
   (    )  ไม่มี 
   (    )  มี (โปรดระบุว่ามีอยู่ท่ีใดบ้าง) 
    (    ) วัด     (    ) อบต.  

(    ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (    ) วิสาหกิจชุมชน 
(    ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................................. 

  1.2.3 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านมีแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน อะไรบ้าง 
   (    ) ด้านเกษตรกรรม  (    ) ด้านอุตสาหกรรม 
   (    ) ด้านการท่องเท่ียว  (    ) ด้านการกีฬา 
   (    ) ด้านศิลปวัฒนธรรม  (    ) ด้านอื่นๆ (ระบุ)............................. 
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  1.2.4 ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนของท่านมีคอมพิวเตอร์ส าหรับให้
นักเรียนใช้ปฏิบัติงานท่ีบ้านมีปริมาณเท่าใด 
   (    ) มีครบทุกบ้าน  (    ) มีเป็นส่วนใหญ่ 
   (    ) มีแต่เป็นส่วนน้อย  (    )  ไม่มี 
 
 1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  
  1.3.1 อัตราว่างงานของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับใด 
   (    ) มาก  (    ) ปานกลาง  (     ) น้อย 
  1.3.2 ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ในเขตบริการโรงเรียนของ
ท่านเป็นอย่างไร 
   (    ) รวย  (    ) ปานกลาง  (    ) ยากจน 
  1.3.3 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านมีผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนท่ีเสริมรายได้หรือไม่ 
   (    ) ไม่มี 
   (    ) มี (โปรดระบุว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง) 
    (    ) เครื่องจักรสาน  (    ) เครื่องปั้นดินเผา 
    (    ) เครื่องนุ่งห่ม เส้ือผ้า  (    ) เครื่องตกแต่งบ้าน 
    (    ) ด้านอื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 
  1.3.4 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนของท่านช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
อย่างไร 
   (    ) ให้การสนับสนุนเพียงพอ (    ) ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ 
   (    ) ไม่ให้การสนับสนุนเลย (    ) อื่นๆ (ระบุ).................................... 
 
 1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
  1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 
8 (2) ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าน
อย่างไร 
   (    ) มีการพัฒนามากขึ้น  (    ) มีการพัฒนาบ้างบางส่วน 
   (    ) มีการพัฒนาน้อย  (    ) ไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิม 
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  1.4.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 57 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียน
ท่านได้ด าเนินการในระดับใด 
   (    ) ด าเนินการในระดับมาก (    ) ด าเนินการในระดับปานกลาง 
   (    ) ด าเนินการในระดับน้อย (    ) ไม่ด าเนินการใดๆ 
  1.4.3 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ โรงเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้มากน้องเพียงใด 
   (    ) น าไปปฏิบัติได้มาก  (    ) น าไปปฏิบัติได้ปานกลาง 
   (    ) น าไปปฏิบัติได้น้อย  (    ) ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  1.4.4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดการศึกษา
ให้กับโรงเรียนของท่านในลักษณะอย่างไร 
   (    ) ให้การสนับสนุนอย่างอย่างเต็มก าลัง และเพียงพอส าหรับโรงเรียน 
   (    ) ให้การสนับสนุนอย่างอย่างเต็มก าลัง แต่ไม่เพียงพอส าหรับโรงเรียน 

(    ) ให้การสนับสนุนไม่เต็มก าลัง แต่เพียงพอส าหรับโรงเรียน 
(    ) ให้การสนับสนุนไม่เต็มก าลัง และไม่เพียงพอส าหรับโรงเรียน 
(    ) ไม่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา 

 
2. ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S 4M) 
 2.1 ด้านโครงสร้างสถานศึกษา (Structure) 
  2.1.1 โครงสร้างในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของท่านมีการแบ่งงานให้ครู
อย่างไร 
   (    ) ให้ครู 1 คน รับผิดชอบงานท้ัง 4 ฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบุคคล,    
ฝ่ายงบประมาณ, ฝ่ายท่ัวไป) 
   (    ) ให้ครูมากกว่า 1 คน รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ,         
ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายงบประมาณ, ฝ่ายท่ัวไป) 
   (     ) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................... 
  2.1.2 การน านโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนของท่านมีการก าหนดในลักษณะใด 
   (    ) ชัดเจนในนโยบาย สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   (    ) ชัดเจนในนโยบาย แต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

(    ) ไม่ชัดเจนในนโยบาย แต่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   (    ) ไม่ชัดเจนในนโยบาย และไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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  2.1.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาในโรงเรียนของท่านมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
หน่วยงานใดบ่าง 
   (    ) นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
   (    ) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (    ) นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 
   (    ) นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................... 
  2.1.4 การปฏิบัติตามนโยบายของบุคลกรในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของ
ท่านเป็นอย่างไร 
   (    ) ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดี 
   (    ) เฉพาะครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีให้ความร่วมมือ 
   (    ) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 

(    ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................... 
 
 2.2 ด้านผลผลิตและการบริการ (Services) 
  2.2.1 ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับใด 
   (    ) พึงพอใจมากท่ีสุด  (    ) พึงพอใจมาก 
   (    ) พึงพอใจปานกลาง  (    ) พึงพอใจน้อย 
   (    ) ยังไม่มีความพึงพอใจในในคุณภาพของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด
ของโรงเรียน 
  2.2.2 ผลการประเมิน สมศ. รอบท่ี 3 โรงเรียนของท่านมีผลการประเมินเป้นอย่างไร 
   (    ) ดีมาก   (    ) ดี 
   (    ) พอใช้   (    ) ปรับปรุง 
  2.2.3 ผลการสอบ NT (ช้ัน ป.3) ของนักเรียนโรงเรียนท่าน ในปีการศึกษา 2560 คะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับใด 
   (    ) สูงกว่ามาตรฐาน (    ) ได้มาตรฐาน  (    ) ต่ ากว่ามาตรฐาน 

2.2.4 ผลการสอบ O-Net (ช้ัน ป.6, ม.3, ม.6) ของนักเรียนโรงเรียนท่าน ในปีการศึกษา 
2560 คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับใด 
   (    ) สูงกว่ามาตรฐาน (    ) ได้มาตรฐาน  (    ) ต่ ากว่ามาตรฐาน 
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  2.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนของท่านรวมทุกกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้มีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับใด 
   (    ) สูงกว่ามาตรฐาน (    ) ได้มาตรฐาน  (    ) ต่ ากว่ามาตรฐาน 
  2.2.6 โรงเรียนของท่านสามารถให้บริการการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
และเขตบริการของโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใด 
   (    ) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
   (    ) ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................... 
 
 2.3 ด้านบุคลากร (Man) 
  2.3.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนของท่านท่ีมีอยู่จริงในขณะนี้เป็น
อย่างไร 
   (    ) เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด  (    ) พอดีเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   (    ) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2.3.2 โรงเรียนของท่านมีครูผู้สอนครอบทุกช้ันเรียนหรือไม ่
   (    ) มีครูผู้สอนครบทุกช้ันเรียน (    ) มีครูผู้สอนไม่ครบทุกช้ันเรียน 
  2.3.3 โรงเรียนของท่านมีครูอัตราจ้างหรือไม่  

(    ) ไม่มี 
   (    ) มี (โปรดระบุว่าเป็นอย่างไร) 
    (    ) ท าให้มีครูเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    (    ) ท าให้มีครูพอดีกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    (    ) ยังมีครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2.3.4 โรงเรียนของท่านมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดตรงกับสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีก าหนดหรือไม่เพียงไร 

(    ) มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (    ) มีไม่ครบ (โปรดระบุสาระการเรียนรู้ท่ีขาดแคลน) 
    (    ) คณิตศาสตร์  (    ) วิทยาศาสตร์  

(    ) ภาษาอังกฤษ  (    ) ภาษาไทย 
    (    ) กอท.   (    ) สังคมฯ 
    (    ) สุขศึกษาและพลศึกษา (    ) ศิลปะ 
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  2.3.5 ครูในโรงเรียนของท่านมีพัฒนาการด้านใดมาท่ีสุด 
   (    ) วิชาการ   (    ) ด้านงบประมาณ 
   (    ) ด้านงานบุคคล  (    ) ด้านงานบริหารท่ัวไป 
  2.3.6 ครูในโรงเรียนของท่านส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไร 
   (    ) มีความเสียสละ  (    ) แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
   (    ) มีความรับผิดชอบ  (    ) ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................... 
 
 2.4 ด้านการเงิน (Money) 
  2.4.1 งบประมาณท่ีโรงเรียนของท่านได้รับสนับสนุนในการจัดการศึกษามาจากท่ี
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   (    ) เงินอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (    ) เงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (    ) เงินสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน 
   (    ) เงินสนับสนุนจากสมาคมฯ หรือมูลนิธิฯ 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................... 
  2.4.2 งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับท้ังหมดมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ 
   (    ) ใช้จ่ายตามแผนงานโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
   (    ) ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   (    ) ใช้จ่ายอย่างประหยัดเฉล่ียในทุกโครงการ 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ)......................................................................... 
  2.4.3 โรงเรียนของท่านมีปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณในด้านใดบ้าง 
   (    ) ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
   (    ) ขาดแคลนบุคลกรเฉพาะทางด้านการเงินและการบัญชี 
   (    ) แผนรองรับการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีความชัดเจน 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................. 
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  2.4.4 โรงเรียนมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของ
โรงเรียนอย่างไร 
   (    ) มีอิสระและมีความคล่องตัวสูง และทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
   (    ) มีความอิสระและมีความคล่องตัวในบางเรื่อง 
   (    ) ไม่มีความอิสระและความคล่องตัว 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................... 
 
 2.5 ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material)  
  2.5.1 วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียนท่านส่วนใหญ่มีสภาพเป็นอย่างไร 
   (    ) สามารถใช้การได้ดี   (    ) ใช้การได้บางส่วน 
   (    ) ช ารุด รอการซ่อมแซม (    ) เส่ือสภาพ รอการจ าหน่าย 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................... 
  2.5.2 วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียนท่านสามารถใช้การได้ดีเป็นส่วนมาก
เป็นวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไร 
   (    ) เครื่องคอมพิวเตอร์  (    ) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
   (    ) เครื่องโทรทัศน์  (    ) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษา 
   (    ) อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................ 
  2.5.3 การจัดทะเบียนส่ือวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นอย่างไร 
   (    ) มีการจัดท าทะเบียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   (    ) มีการจัดท าทะเบียนถูกต้อง แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
   (    ) มีการจัดท าทะเบียนไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน 
   (    ) ไม่มีการจัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียน 
  2.5.4 ระบบการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียนมีสภาพเป็นอย่างไร 
   (    ) จัดเก็บเป็นระบบสะดวกต่อการใช้งาน 
   (    ) จัดเก็บไม่เป็นระบบ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
   (    ) จัดเก็บไว้ตามห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อย่างถาวร 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................... 
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  2.5.5 การน าวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียนไปใช้เกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่า 
หรือไม่เพียงไร 
   (    ) มีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างมาก  

(    ) มีประโยชน์และคุ้มค่าปานกลาง 
(    ) มีประโยชน์และคุ้มค่าน้อย 
(    ) ไม่ก่อประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าเลย 

 2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
  2.6.1 การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของท่านมีลักษณะอย่างไร 
   (    ) บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   (    ) บริหารแบบมีส่วนร่วม 
   (    ) บริหารแบบประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจ 
   (    ) บริหารตามสถานการณ์ 
   (    ) บริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ 
   (    ) อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 
  2.6.2 การบริหารจัดการของโรงเรียนท่านมีสภาพเป้นอย่างไร 
   (    ) มีความเป็นอิสระ คล่องตัว   

(    ) ไม่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัว 
(    ) มีความยุ่งยาก ล าบาก 
(    ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................... 

   2.6.3 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนของท่านตามขอบข่ายงานบริหารโรงเรียน 
ประสบความส าเร็จด้านใดมากท่ีสุด 
   (    ) การบริหารวิชาการ  (    ) การบริหารงานงบประมาณ 
   (    ) การบริหารงานบุคคล (    ) การบริหารท่ัวไป 
  2.6.4 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนของท่านตามขอบข่ายงานบริหารโรงเรียนมี
ปัญหาด้านใดมากท่ีสุด 

(    ) การบริหารวิชาการ  (    ) การบริหารงานงบประมาณ 
   (    ) การบริหารงานบุคคล (    ) การบริหารท่ัวไป 
  2.6.5 ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนของท่านประสบผลส าเร็จคือ
อะไร 
   (    ) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร (    ) งบประมาณ 
   (    ) อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ (    ) เครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
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  2.6.6 ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนของท่านประสบปัญหาคืออะไร 
(    ) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร (    ) งบประมาณ 

   (    ) อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ (    ) เครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
  2.6.7 สมาชิกเครือข่ายกลุ่มใดมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาโรงเรียนของท่านมากท่ีสุด 
   (    ) ผู้ปกครองนักเรียน  (    ) โรงเรียนอื่นๆ 
   (    ) คนในชุมชน   (    ) สมาคม หรือ มูลนิธิฯ 
   (    ) องค์การทางศาสนา  (    ) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (    ) องค์การเอกชน  (    ) องค์การอื่น ๆ ของรัฐ 
   (    ) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................... 
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ตอนที่ 3 
สอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ให้ตรงกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ การส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 ของท่านโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนน ดังนี้ 
 เกณฑ์ระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน” 
  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อยท่ีสุด 

 เกณฑ์ระดับคะแนนในช่อง “ความต้องการ” 
ระดับ 5 หมายถึง มีความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถาม 

การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา           
   1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

          

 การตอบแบบสอบถามข้อ 1.1 หมายถึง ท่านเห็นว่า การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา ในเรื่อง
ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพปัจจุบันมีการ
ปฏิบัติในระดับน้อย และท่านมีความความเห็นว่า ความต้องการหรือควรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

จบตัวอย่าง 
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การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา           
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ 
สถานศึกษาได้สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา
ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร และท่านมีความ
ต้องการให้สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา
ระดับใด 

          

   1.1 การพัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอย่าง
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

          

   1.2 การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้  
ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

          

   1.3 การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา 

          

   1.4 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาไว้ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

          

   1.5 การบริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย 

          

   1.6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประสำน
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ 

          

   1.7 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดให้มี
คณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อประสำนงำน หรือบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 
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การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.สร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา (ต่อ)            
   1.8 จัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำผู้บริหำร
สถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำเป็นฐำน 

          

   1.9 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของโรงเรียน
ในสังกัดเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

          

2.การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา            
   2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรวิจัยและ
พัฒนำให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

          

   2.2 แต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา มาเป็นพี่เลี้ยงการวิจัยและพัฒนา 
ให้กับสถานศึกษา 

          

   2.3 จัดต้ังเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา ในลักษณะขององค์การเครือข่าย       
ร่วมพัฒนาการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

          

   2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  
การวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้  

          

   2.5 เชิญผู้เช่ียวชาญการวิจัยและพัฒนาทางการ
บริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา มาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา 

          

   2.6 จัดทีมนักวิจัยและพัฒนาแม่ไก่ เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนา 

          

   2.7 ก าหนดให้ สหวิทยาเขต และกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการภารกิจ
เครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา 
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การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา           
   3.1 จัดทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการวิจัย
และพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

          

   3.2 ประสานความร่วมมือไปยังสถาบัน 
อุดมศึกษา ในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย       
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  

          

   3.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีได้จากข้อค้นพบของงานวิจัยและ
พัฒนา และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

          

   3.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          

   3.5 จัดและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่ง
ทุนการวิจัยให้ให้สถานศึกษาผ่านทุกช่องทางให้
สถานศึกษาเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัย 

          

   3.6 ให้ข้อเสนอแนะ สถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ด าเนินการวิจัยและพัฒนา และ น าผล
ท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ือง 

          

   3.7 สร้างขวัญก าลังใจ เสริมสร้างพลังอ านาจให้
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

          

   3.8 สื่อสารให้สถานศึกษาทราบถึงแหล่งทุนวิจัย
เพื่อเสนอขอทุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา           
   4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และหรือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ควรสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้สถานศึกษา
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 

          

   4.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร
ในสังกัดด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

          

   4.3 ช่ืนชมผลผลิตทางนวัตกรรมท่ีเกิดจาการวิจัย
และพัฒนา 

          

   4.4 ช่วยเหลือด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารทาง
วิชาการ พร้อมท้ังสนับสนุนให้ตีพิมพ์บทความวิจัย 

          

   4.5 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงในส่วนของการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          

   4.6 ต้ังคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อประสานงาน 
หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

          

   4.7 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหารใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นฐาน 

          

   4.8 ประกาศกรอบการวิจัยเพื่อให้สถานศึกษายื่น
ข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับทุนการวิจัยและพัฒนา 

          

   4.9 จัดสรร ทุนวิ จั ย ให้ กั บสถานศึกษาเพื่ อ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

          

   4.10 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

          

-ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย- 



ภาคผนวก ข ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

(ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนข้อค าถามของสภาพปัจจุบัน)  

 

 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.654 42 

 

 
 

(ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนข้อค าถามของความต้องการ) 

       
                Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.941 42 
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ภาคผนวก ค แนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 

เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจยั

และพัฒนา ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
ค าช้ีแจง   

แนวค าถามสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้น าการสนทนาใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

ผู้น าการสนทนากลุ่ม ใช้เทคนิคส่วนบุคคลในการน าสนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ใน
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
2) น าสนทนา สังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ควรด าเนินการ 
 

ขันตอนที่ 1 ผู้น าการสนทนาควรน าเสนอวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มได้ทราบและรับรู้เชิงทฤษฎีในเบื้องต้นก่อนดังนี้ 

 
ประเด็นการสนทนา เน้ือหา/ความคิดรวบยอด 

ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นการวิจัยที่มุ่งน าเอาความรู้จากการ
วิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยต่อโดยพัฒนาเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วน าไป
เผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R&D 
methodology) 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา อาจเริ่มต้นด้วย  
1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา  (R1) 
2) การพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ (ซึ่งระยะนี้จะมีขั้นตอน
คล้ายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไปแต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
ให้ได้มาตรฐานก่อนน าไปทดลองในสภาพจริง) (D1) 
3) ทดลองนวัตกรรม  (R2)           
4) ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมหรือประเมินนวัตกรรม (D2) 
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ประเด็นการสนทนา เน้ือหา/ความคิดรวบยอด 
ขั้นตอนส าคัญของการวจิยัและพัฒนา 
(R&D) 

ขั้นที่ 1 พัฒนาต้นแบบ (อาจเป็น สื่อ อุปกรณ ์หรอื 
รูปแบบการบริหารจัดการ)   
ขั้นที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม  
ขั้นที่ 3 สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน 

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  
การสร้างต้นแบบนวัตกรรม  

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  
(Review literature) 
2. สร้างต้นแบบนวัตกรรม (D1: Development ครั้งท่ี 1) 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก  
(R1: Research ครั้งท่ี 1) 
4. ปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรม (D2: Development ครั้งท่ี 2) 
5. ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น  
(R2: Research ครั้งท่ี 2) 
6. ด าเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด จากนั้นเผยแพร่และเขียนรายงานวิจัย 

เร่ืองอ่ืนๆ ตามสถานการณ์และผู้น าการ
สนทนาต้องการส่ือความให้กับผู้ร่วม
สนทนากลุ่มได้รับรู้เก่ียวกับการวิจัยและ
พัฒนา อาจจะเป็น case study หรือแผน
แบบการวิจัย  
-การก าหนดโจทย์การวิจัย 
-การออกแบบการวิจัย 
-ค าถามวิจัย 
-การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย 
-การเลือกใช้เครื่องมือการวิจัย 
-การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
-การสรุปผลการวิจัย และการเสนอข้อ
ค้นพบจากการวิจัย 
-การเขียนรายงานวิจัย และ 
-การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการการ
ส่งเสริมเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีแนวค าถามดังนี้ (โดยให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้ข้อคิดเห็น
ทุกคน คนละประมาณ 2-3 นาที ต่อประเด็น 1 ค าถาม) 
 

แนวค าถาม ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis)  
     1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสภาพสังคม ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการแข่งขัน และปัจจัยด้าน
การเมือง ส่งผลต่อการด าเนินงานการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อการพัฒนางานอย่างไรบ้าง 

 

      2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสภาพสังคม 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการแข่งขัน และปัจจัย
ด้านการเมือง ในภาวะปัจจุบันท่านเห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้ 
เป็นอุปสรรค์ หรือ เป็นโอกาส ในการด าเนินงานการวิจัย
และพัฒนา เพื่อพัฒนางาน ให้เหตุผลประกอบ 

 

     3. ข้อคิดเห็นอืน่ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ท่านเห็น
ว่าเป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง เป็นโอกาส และอุปสรรค ใน
การ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส ารับผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal analysis)  
     1. ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical success 
factor) ภายในที่จะส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
ส ารับผู้บริหารสถานศึกษา มีอะไรบ้าง สภาพปัจจุบันเป็น
อย่างไร  

 

     2. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 
        2.1 ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา
ได้ ก าหนดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเป็นกิจกรรมหลัก
ในการพัฒนางานหรือไม่อย่างไร 

แนวตอบ 
   มีการก าหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้
สถานศึกษา ครู ด าเนินการวิจัยและพัฒนา เช่น การท า
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ มีการแต่งตั้งคณะท างาน/
หรือมอบหมายทีมงานในการช่วยเหลือสถานศึกษา ครู 
ให้สามารถมีทักษะการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน และนวัตกรรม 

        2.2 โดยปกติแล้วโรงเรียนได้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อการพัฒนางาน อย่างไร 
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แนวค าถาม ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal analysis)  
        2.3 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ โรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมการสนับสนุน การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา อย่างไรบ้าง 

แนวตอบ 
สนับสนุนเทคโนโลยี งบประมาณ การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนา การสนับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือแนะน า และ 
coaching 

การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business 
process) 

 

      1. จากข้อมูลที่ได้รับ ทั้งข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
และอุปสรรค ท่านมีความคิดเห็น 
เชิงยุทธศาสตร์ อย่างไร ในการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
ได้ด าเนินการเพื่อการพัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ก่อเกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

 

     2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากจะก าหนด
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างการรับรู้  การ
วิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 
3)  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ 4)  การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือควรมีทางเลือกอื่น
เพิ่มเติมในการเลือกเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยและพัฒนา 

 

    3. ท่านมีความเห็นอย่างไรในการน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ (Strategic implementation) ให้เกิดผล และ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง (ให้
ข้อเสนอแนะ) 

 
 
 
 
 

ข้อค าถามอื่นๆ ที่ผู้น าการสนทนาจะน าสนทนา เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่มเพื่อการสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ 
 
 กรอบยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 1) ปรัชญา 2) ปณิธาน 3) เป้าหมาย 4) วิสัยทัศน์ 5) พันธกิจ         
6) วัตถุประสงค์ 7) เป้าประสงค์ 8) เป้าหมายและกลยุทธ์ 9) มาตรการ และการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมพันธกิจ ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ย่อยประกอบไปด้วย ก) หลักการ ข) มาตรการ 
ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ ง) กลไกสู่การปฏิบัติ และ จ) กลไกการประเมินผล ผู้น าการสนทนา
ด าเนินการน าสนทนาเพื่อสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

แนวค าถาม ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม 
1. ท่านเห็นว่าเราควรจะมีปรัชญา ส าหรับการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างไร เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์การ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

2. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะตั้งปณิธาน การ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา อย่างไร ท่านเห็นว่า
ควรใช้ข้อความใดที่เป็นปณิธานร่วมกัน 

 

3. เราจะก าหนดเป้าหมายของการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย
และพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณกี่ประเด็น 
อะไรบ้าง ขอให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

4. เราจะก าหนดวิสัยทัศน์ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาอย่างไร โดยใช้ข้อความใด 

 

5. พันธกิจท่ีจะต้องด าเนินการ มีอะไรบ้างเพื่อตอบสนอง 
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 

6. วัตถุประสงค์ ท่ีจะส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ควรมีอะไรบ้าง 

 

7. จะก าหนดให้ค่าเป้าประสงค์ ตอบวัตถุประสงค์ เท่าไร 
อย่างไร 

 

8. เป้าหมายและกลยุทธ์  
   8.1 การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา ท่านเห็นขอบ
หรือไม่ หรือ ควรมีกลยุทธ์อ่ืน โปรดให้ข้อเสนอแนะ 

 

       8.1.1 หากเห็นชอบแล้ว เราจะมีมาตรการ ด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี ้
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แนวค าถาม ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม 
        ก) หลักการ 
 

 
 
 
 

        ข) มาตรการ  
 
 
 

        ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
 

 
 
 
 

        ง) กลไกสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 

        จ) กลไกการประเมินผล  
 
 

   8.2 การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา ท่านเห็นขอบ
หรือไม่ หรือ ควรมีกลยุทธ์อ่ืน โปรดให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

       8.2.1 หากเห็นชอบแล้ว เราจะมีมาตรการ ด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 

 
 
 

        ก) หลักการ  
 

        ข) มาตรการ  
 

        ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
 

 
 

        ง) กลไกสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

        จ) กลไกการประเมินผล 
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แนวค าถาม ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่ม 
   8.3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ท่านเห็นขอบหรือไม่ 
หรือ ควรมีกลยุทธ์อื่น โปรดให้ข้อเสนอแนะ 

 

       8.3.1 หากเห็นชอบแล้ว เราจะมีมาตรการ ด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 

 

        ก) หลักการ  
 

        ข) มาตรการ  
 

        ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 
 

 
 
 

        ง) กลไกสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

        จ) กลไกการประเมินผล 
 
 

 

   8.4 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ท่านเห็นขอบ
หรือไม่ หรือ ควรมีกลยุทธ์อ่ืน โปรดให้ข้อเสนอแนะ 

 

       8.3.1 หากเห็นชอบแล้ว เราจะมีมาตรการ ด าเนินการ
อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 

 

        ก) หลักการ  
 
 

        ข) มาตรการ  
 
 

        ค) กิจกรรมที่ควรด าเนินการ  
 
 

        ง) กลไกสู่การปฏิบัติ  
 

        จ) กลไกการประเมินผล  
 

 



ภาคนวก ง แนวค าสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
เพื่อการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

 
1. ท่านเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใชก้ารวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน มีความส าคัญ

หรือไม่อย่างไร 
2. เราควรด าเนินการอยา่งไรให้ผู้บริหารสถานศกึษาใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประเด็นยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมศักยภาพการวจิัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ควรมีประเด็นใดบ้าง 
4. เราจะสร้างการรับรู้เรือ่งการวิจัยและพัฒนาใหก้ับผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไร 
5. เราจะพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอยา่งไร 
6. เราจะส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูด าเนินการวิจยัได้อย่างไร 

 
 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการประชาพิจารณ์ 
 1. ท่านเห็นว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ฉบับนี้เป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอย่างไรบา้ง 
 2. ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีมีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 
 3. ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีมีคุณค่าทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม่อย่างไร 
 4. ควรด าเนินการอย่างไรต่อไปหากยุทธศาสตร์ได้รับการยอมรับโดยสว่นรวมแล้ว 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำง   

กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมศักยภำพกำรวิจัยและพัฒนำส ำหรับผู้บริหำร

สถำนศึกษำ ให้คล้องคล้องกับศักยภำพของบุคคล และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงรำย เขต 3 ดังนี้ 

 

1. ปรัชญา กำรวิจัยและพัฒนำเป็นกระบวนทัศน์ของนวัตกรรม 

 

2. ปณิธาน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำและเผยแพร่กำรวิจัยและพัฒนำ 

                    อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 

3. เป้าหมาย จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพโดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

เป็นฐำนของกำรพัฒนำ 

 

4. วิสัยทัศน์ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย มีทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 

และกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่ำงมั่นคง มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้จำกกระบวนกำรวิจัยและ

พัฒนำทำงกำรศึกษำ 

 

5. พันธกิจ 

 5.1 สรำ้งกำรรับรู้กำรวิจยัและพัฒนำ 

 5.2 พัฒนำทักษะกำรวิจยัและพัฒนำ 

 5.3 ส่งเสริมกำรวจิัยและพัฒนำ 

 5.4 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
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6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

 6.2 เพื่อพัฒนำทักษะกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ

บุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ 

 6.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำร

วิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 6.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำร

วิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 6.5 เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3  

 

7. เป้าประสงค ์

 7.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน 

 7.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 มีนวัตกรรมกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

 7.3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีวัฒนธรรมกำรวิจัยและพัฒนำ          

ทำงกำรศึกษำเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 

8. เป้าหมายและกลยุทธ์ 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงด ำเนินงำน 4 ด้ำน

เพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ดังนี้ 

 8.1 สร้ำงกำรรับรู้กำรวิจยัและพัฒนำ 

 8.2 พัฒนำทักษะกำรวิจยัและพัฒนำ 

 8.3 ส่งเสริมกำรวจิัยและพัฒนำ 

 8.4 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
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9. มาตรการ 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกลยุทธ์ได้ผล จึงก ำหนดมำตรกำรและโครงกำรเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติดังนี้ 

 

 9.1 กลยุทธ์การสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนา 

 หลักการ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 รับทรำบแนวนโยบำยและ                  

กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยอำศัยกำระบวนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ เพื่อรองรับกำร

เปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และกำรจัดกำรศึกษำไทย 4.0  

 มาตรการ 

1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ สู่ผู้บริหำร

กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 

2) ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ เพื่อท ำหน้ำที่เป็น

คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1) พัฒนำและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำให้

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2) ประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ ครู และบุคลลำกรทำงกำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำง

กำรศึกษำ 

3) จัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 

และบุคลลำกรทำงกำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

4) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำไว้ในกระบวนกำรบริหำรกำรจัด

กำรศึกษำ 

5) บริกำรข้อมูล สำรสนเทศ องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ

อย่ำงกว้ำงขวำงและหลำกกลำย 

กลไกการปฏิบัติ 

1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 ประสำนผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำในสังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ 
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2) จัดให้มีคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อประสำนงำน หรือบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำง

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

3) จัดให้มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ระบวนกำร

วิจัยและพัฒนำเป็นฐำน 

4) จัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำเป็นฐำน 

5) ศึกษำข้อมูลและสภำพปัญหำของโรงเรียนในสังกัดเพื่อน ำมำเป็นฐำนข้อมูล

สำรสนเทศในกำรให้ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำและ

กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

กลไกการประเมิน 

1) จ ำนวนเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำของส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3  

2) จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม พัฒนำ ศึกษำดูงำน ควำมรู้        

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

3) จ ำนวนสถำนศึกษำที่ เข้ ำร่ วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้

กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นเครื่องมือของกำรด ำเนินกำรกำรบริหำรจัดกำร 

4) ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง

กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน 

5) สัดส่วนควำมคุ้มค่ำของงบประมำณที่เบิกจ่ำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรวิจัยและ

พัฒนำส ำรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

 9.2 กลยุทธก์ารพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนา 

  หลักการ ทักษะกำรวิจัยและพัฒนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร    

ที่น ำหลักกำรวิจัยและพัฒนำ มำเป็นฐำนกำรคิด หลักกำรท ำงำนในบริหำรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

  มาตรการ  

1) พัฒนำทักษะกำรวิจัยและพัฒนำให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ  

2) สร้ำงเจตคติที่ดีในกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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3) สร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจัยและพัฒนำ ให้เกิดขึ้นกับองค์กำรสถำนศึกษำ 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรวิจัยและพัฒนำให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2) แต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำ มำเป็นพี่เลี้ยงกำรวิจัยและ

พัฒนำ ให้กับสถำนศึกษำ 

3) จัดตั้งเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ ในลักษณะขององค์กำรเครือข่ำย

หุ้นส่วนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกำรวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

กลไกการปฏิบัติ 

1) เชิญผู้เชี่ยวชำญกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำ

ทำงกำรศึกษำ มำให้ควำมรู้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

2) จัดทีมนักวิจัยและพัฒนำแม่ไก่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถำนศึกษำในกำรวิจัยและพัฒนำ 

3) ก ำหนดให้ สหวิทยำเขต และกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำร

ภำรกิจเครือข่ำยและเครือข่ำยร่วมพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ  

4) ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกำรวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

ทั้งในระดับสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ สหวิทยำเขต และระดับเขต

พื้นที่กำรศึกษำ 

กลไกการประเมิน 

1) จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน

กำรวิจัยและพัฒนำ 

2) จ ำนวนทีมนักวิจัยและพัฒนำแม่ไก่ เพียงพอต่อสถำนศึกษำ 

3) จ ำนวนสหวิทยำเขต และกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรภำรกิจ

เครือข่ำยและเครือข่ำยร่วมพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ  

4) จ ำนวนครั้งของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกำรวิจัย ในลักษณะชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้ ทั้งในระดับสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สหวิทยำเขต 

และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
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 9.3 กลยุทธก์ารส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  หลักการ ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เกิดจำกกระบวน

กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำจนเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมองค์กำร 

  มาตรการ 

1) ก ำหนดให้ทุกสถำนศึกษำใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำร

บริหำรงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2) เร่งรัดให้ทุกสถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

3) ก ำหนดสิทธิประประโยชน์ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำที่น ำกระบวนกำรวิจัยและ

พัฒนำ มำเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

  กิจกรรรมที่ควรด าเนินการ  

1) จัดทีมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน    

กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ     

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

2) ประสำนควำมร่วมมือไปยังสถำบันอุดมศึกษำในกำรเข้ำมำร่วมเป็นเครือข่ำย      

กำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ  

3) ส่งเสริมให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่ได้จำกข้อค้นพบของงำนวิจัยและพัฒนำ และด ำเนินกำรวิจัยและ

พัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

4) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

5) จัดและน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศด้ำนแหล่งทุนกำรวิจัยให้ให้สถำนศึกษำผ่ำนทุก

ช่องทำงให้สถำนศึกษำเข้ำถึงแหล่งทุนกำรวิจัย  

กลไกลการปฏิบัติ  

1) ศึกษำรวมรวบทีมพี่เลี้ยงกำรวิจัยและพัฒนำ  

2) สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำงโรงเรียนและสถำบันอุดมศึกษำ  

3) ให้ข้อเสนอแนะ สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ และ 

น ำผลที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำ มำพัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
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4) สร้ำงขวัญก ำลังใจ เสริมสร้ำงพลังอ ำนำจให้สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

5) สื่อสำรให้สถำนศึกษำทรำบถึงแหล่งทุนวิจัยเพื่อเสนอขอทุนกำรวิจัยและพัฒนำ 

กลไกประเมินผล 

1) จ ำนวนทีมพี่เลี้ยงกำรวิจัยและพัฒนำ เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนในกำรเป็นพี่เลี้ยง

ให้กับสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

2) จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่ เข้ำมำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทำง

กำรศึกษำ 

3) จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่ได้จำกข้อค้นพบของงำนวิจัยและพัฒนำ และด ำเนินกำรวิจัยและ

พัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

4) จ ำนวนสถำนศึกษำที่มีเข้มแข็งทำงวิชำกำรในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

5) จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนแหล่งทุนกำรวิจัยให้สถำนศึกษำได้เข้ำถึงแหล่งทุน   

กำรวิจัย 

 

 9.4 กลยุทธก์ารสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

   หลักการ กำรได้รับสนับสนุน ทั้ง งบประมำณ องค์ควำมรู้ บุคคลที่เชี่ยวชำญด้ำน      

กำรวิจัยและพัฒนำ ช่วยให้สถำนศึกษำมีพลังอ ำนำจ ในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

  มาตรการ 

1) มำตรกำรด้ำนเงินทุนกำรวิจัยและพัฒนำ 

2) มำตรกำรด้ำนผลผลิตทำงนวัตกรรมที่เกิดจำกำรวิจัยและพัฒนำ 

3) มำตรกำรด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหรือ ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำควรสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ

เพื่อพัฒนำคุณภำพและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
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2) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรในสังกัดด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

3) ชื่นชมผลผลิตทำงนวัตกรรมที่เกิดจำกำรวิจัยและพัฒนำ 

4) ช่วยเหลือด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย และกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์

วำรสำรทำงวิชำกำร 

กลไกการปฏิบัติ 

1) ศึกษำข้อมูลและสภำพปัญหำของสถำนศึกษำเพื่อน ำมำปรับปรุงในส่วนของกำร

สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

2) ตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อประสำนงำน หรือบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำง

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้กำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำ 

3) จัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำผู้บริหำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้

กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรศึกษำเป็นฐำน 

4) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำก ำหนดงบประมำณด้ำนทุนวิจัยไว้ในแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำป ี

5) ประกำศกรอบกำรวิจัยเพื่อให้สถำนศึกษำยื่นข้อเสนองำนวิจัยเพื่อรับทุนกำรวิจัย

และพัฒนำ 

6) จัดสรรทุนวิจัยให้กับสถำนศึกษำเพื่อด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 

7) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศแหล่งตีพิมพ์ผลงำนวิจัย 

8) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

กลไกการประเมิน 

1) จ ำนวนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ สภำพปัญหำโดยรวมของสถำนศึกษำ 

2) จ ำนวนกรอบวิจัยเพื่อกำรแก้ปัญหำ 

3) จ ำนวนทุนวิจัยที่จัดสรรให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 

4) จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำสำรวิชำกำร 

5) ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำร

ส่งเสริม และสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย   นายธนเสฏฐ  สุภากาศ 
ที่อยู่ 172 หมู่ที่ 6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   0-8719-1986-4 
ที่ท างาน โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ต.บ้านด้าย อ.บ้านด้าย  

จ.เชียงราย 57220 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 0-5378-5012     โทรสาร  0-5378-5012 
ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑติ (เกษตรกรรม)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

 
  
ชื่อ ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง 
   สังกัด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
   ดร.กัมพล ไชยนันท ์
   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3    
    

   
     

 




