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ความเปนมาของการทําวิจัย
จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ประยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559 พบ
สภาพปญหาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยหลายดานของภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษามีคุณภาพ เอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ทุกคนมีสวน
รวมในการบริหารจั ดการศึ กษาตามเจตนารมณข องพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแหงชาติ พุท ธศั กราช 2542
มาตรา 9 (2) และมาตรา 39ใหมีการกระจายอํานาจการจัด การศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึ กษา สถานศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรับผิดชอบในการจัดการศึก ษา และจากการที่ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร จากผลการวิจัยวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย (policy research) ผลการวิจัยไดขอเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดวิสัยทัศนวา
“ ภายในป 2554 จัง หวัดสุรินทรจะเปนจังหวัดชั้ นนํา ในการจัด การศึก ษาระดับ ปฐมวัย ที่ มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางหลากหลายและทั่วถึง” ไดพันธกิจ
7 ประการ และไดชุดของเปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัด ทั้งการบริหารโดยภาพรวม และจําแนกเปนรายดาน
คือ ดานการบริหารวิชาการ การบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยมี
รายละเอียดหลายประการที่มุงจะกอใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวยังไมมีการนําสูการปฏิบัติจริง และหากมีการนําสูการปฏิบัติในสถานศึกษาจะสงผลตอความสําเร็จ
ตามที่คาดหวังไวหรือไมเพียงใด และกอใหเกิดองคความรูหรือการเรียนรูใหมใดบางทั้งในระดับบุคคล
กลุมบุคคลและระดับโรงเรียน สําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตอยอดจากขอคนพบโดยยึดหลักการวา
ขอคนพบจากการวิจัยในวิทยานิพนธเปนฐานสําคัญที่จะนําไปสูยุทธศาสตรการแกปญหาที่ปรากฏอยูจริงใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปฐมวั ย ของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร และการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Action Research : PAR) ถือเปนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงที่มีหลักการสําคัญวาจะทํา
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อยางไรใหผูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยมีบทบาทในการกําหนดปญหา วิเคราะห
ปญหา คนหาสาเหตุแ หงปญหาอยางเปนระบบ คนหาแนวทางปฏิ บัติเพื่อการแกปญหาไดจริงโดยระดม
ความรวมมือทั้งภายใน ภายนอกชุมชน หนวยงานและองคการมารวมกันแกปญหา ให สถานศึกษาเรียนรู
วิธีการแกป ญหาแบบรวมมื อแบบทํา ไปเรียนรูไป โดยผูวิจัย เปนผูมีบ ทบาทในการกระตุน ทํา ให เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางกระบวนการตางๆใหเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอสรุปเปนผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การประเมินผล
และการมีผลสะทอนกลับในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร
เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2. เพื่ อประเมิ นผลสํา เร็ จตามจุด มุงหมายร วม ในการบริห ารจัด การศึ กษาปฐมวัยในเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3. เพื่อนําเสนอองคความรูห รือการเรีย นรูใ หมที่ เกิดขึ้นจากการร วมกันคิด รว มกันทํา รว มกั น
ประเมิน และรวมกันปรับปรุงแกไขในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1
ดวยกระบวนการวิ จัย เชิ งปฏิ บัติก ารแบบมีส วนรว ม เพื่อเปนกรณี ในการวิจัย หรือการปฏิบัติต อยอดของ
บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานอื่น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส วนรวมที่วิ โรจน สารรัตนะ (2548) พัฒนาขึ้น เปน
รูปแบบที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากย (critical science) ดําเนินการวิจัยสองวงจร ๆ ละ 1 ปการศึกษา
โดยยึดหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทนักวิจัย 10 ประการ และในขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Freeman (1998)
ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จั ย มี 2 ระยะ 2วงจร 10 ขั้ น ตอน ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอมผูรวมวิจัย ในการ
เตรียมการ (preparation) ไดดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางมิตรภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความตระหนักความเขาใจรวมกัน สรางแผนที่การทํางานเพื่อการวิจัย (road map)
และการประเมินสรุปผล 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาปฐมวัยตนแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่โดดเดน
เปนที่ยอมรับ 2 แหง ระยะที่ 2 การดําเนิน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามวงจรแบบเกลียว
สวานของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข จํานวนสองวงจร เมื่อ
สิ้น สุด มีการสรุป ผล (conclusion)โดยจัด การประชุมปฏิบัติ การเพื่อ ถอดบทเรีย น (after action review)
ทบทวนการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมและหาขอสรุปในประเด็นการประเมินผล
สําเร็จตามจุดมุงหมายรวมในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริ หารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปและองค ความรูหรือการเรียนรูใ หมที่เกิดจาก
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การรวมกันคิด รวมกั นทํา รวมกั นประเมิน และรวมกันปรับปรุงแกไขในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อเปนกรณีในการวิจัยหรือการปฏิบัติตอยอดของบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน ดังภาพที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) แตละทีมงานนําแผนปฏิบัติการที่
จัดทําขึ้นไปปฏิบัติใหบรรลุ มีการบันทึกอนุทินสวนตัว บันทึกการ
เรี ยนรู ดา นการคิด ความรู สึก และการปฏิบั ติ เปนรายสั ปดาห มี
การเสวนาติดตามประเมินความกาวหนาและปรับปรุงแกไข
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ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) จัดประชุ ม
เชิง ปฏิบั ติก าร 1 วัน เพื่อประเมินผลที่เ กิ ดขึ้น และ
การตีค วามปรากฏการณร ะบุ องค ค วามรูใ หม ห รือ
การเรียนรูใหมที่เกิดขึ้น
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ระยะที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค
ประเด็นปญหา จัดทํารูปแบบนโยบายการบริหาร แบงทีมรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการ
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ(preparation) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย
ชี้แจงหลักการ จรรยาบรรณ บทบาทของผูวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย รวมจัดทําแผนที่ความคิด ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบ และอื่นๆ รวมกัน
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ระยะที1่

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) จัดประชุมเชิง ปฏิ บัติก ารเพื่อ สรุปผลการดําเนินงาน การเรียนรู
และขอเสนอแนะ ผูวิจัย สังเคราะหแลวเขียนเปนสรุปผล และจัดทําแผนปฏิบัติการใหม
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ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1-5
ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน กําหนดประเด็นปญหา แบงทีมยอยรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการใหม
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ขั้ น ตอนที่ 8 การสั ง เกตผลใหม ( re-observing) จั ด
ประชุมเชิงปฏิบัติก าร 1 วัน เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นและ
การตี ค วามปรากฏการณ ร ะบุ อ งค ค วามรู ใ หม ห รื อ การ
เรียนรูใหมที่เกิดขึ้น เหมือนกับขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิ บัติ การใหม (re-acting) แตล ะที ม
โครงการ นําแผนปฏิบัติก ารใหมที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติให
บรรลุผล มีแนวการดําเนินงานเหมือนกับขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting) เหมือนขั้นตอนที่ 5 คือ จัดประชุมเชิง ปฏิบัติก าร
1 วัน เพื่อสรุป ผลการดํา เนิ น งาน การเรียนรูและข อเสนอแนะ ผูวิจั ยสัง เคราะห แ ล วเขี ยนเป น
สรุปผล และจัดทําเปนเอกสาร

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review :

AAR) ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 6-9 และครั้งที่2 จัดประชุมเชิงวิช าการเพื่อสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของการบริ หารจัด การศึก ษาปฐมวัยด านการบริ หารงานวิช าการ การบริ หารงานบุค คล การบริห ารงานงบประมาณและการ
บริหารงานทั่วไป 1 วัน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 1) แบบสอบถามแบบปลายเปด เปนแบบสอบถามแบบมี
สวนรวม 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสัมภาษณกลุม 3) แบบตรวจสอบหรือแบบบันทึก 4) แบบ
สํารวจ 5) แบบประเมินโครงการ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ราย เปนการตรวจสอบ
เนื้อหาและโครงสรางของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 1
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากกระบวนการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน มาดําเนินการดังนี้ 1) จัดขอมูลเปนหมวดหมู
ตามวัตถุประสงคก ารวิจัย ความถี่ข องปรากฏการณแ ละพฤติก รรมการกระทํา ตลอดจนการมีสวนรวมใน
กิจกรรม 2) จัดแบงขอมูลจากการบันทึกภาคสนามพรรณนาเหตุการณใน 10 ขั้นตอน 3) วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการตีความ พรรณนาเหตุการณ สวนขอมูลเชิงปริมาณหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย นําเสนอใน 3 ประเด็น 1) การดําเนินการงานรวมในขั้นตอนการ
วางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การประเมินผล และการมีผลสะทอนกลับ 2) การประเมินผลสํา เร็จตาม
จุดมุงหมายรวม และ 3) การนําเสนอองคความรูหรือการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย
1. ผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การประเมินผล และการมี
ผลสะทอนกลั บเปนผลที่เกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมสังเกต และรวมกันสะทอนถึงการนําขอเสนอ
เชิงนโยบายการบริ หารจัดการศึก ษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาสังกั ดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
สุรินทร เขต 1 ดว ยกระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติ การแบบมี สว นร วม โดยการสนทนากลุ ม และการประชุ ม
ปฏิบัติการ พบวา 1) ผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน โดยภาพรวมควรนําเอาหลักการบริหาร
จัดการสถานศึ กษาทุ กระดับไปใชต องปฏิรู ประบบบริ หารเพื่อเสริม สร างความเขมแข็ง ในการดําเนิ นงาน
ดานการบริหารงานวิชาการ ควรจัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา ควรมี
คณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนางานวิชาการที่เปนระบบ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหกับ
เด็กปฐมวัย ควรจัดหองสมุด และแหลงเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสรางความรูใ หมๆใหกับเด็ก
ปฐมวัย ดานการบริหารงานบุคคล ส ง เสริ ม ให ค รู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีระบบโครงสรางการบริหารงาน
ที่ชัดเจน ควรสงเสริมใหครูปฐมวัย มีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาครู ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการ
จัดทํา แผนการเสนองบประมาณ มีระบบติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณที่เปนระบบทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุน ควรเพิ่มงบรายหัวใหเพียงพอ งบประมาณตองมุงเนน
ผลงาน ตรวจสอบได และตองสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร และดานการบริหารงานทั่วไปควรมีระบบ
เครื อ ข ายเพื่ อ การพั ฒ นาครู
ควรนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการประชาสั ม พั น ธ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง

5

ht
tp

://

dr

-th

on
gs

oo
k

.c

om

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหเปน แหล งเรียนรู ควรมีบริการตางๆในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง นี้
เพราะ หากสถานศึกษาเขาใจ และเขาถึงสภาพปญหาและความตองการของการบริหารจัดการสถานศึกษาก็
จะมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทําใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติจากสภาพปจจุบัน
สูอนาคตไดชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jansson (1994) ที่กลาววา การบริหารจัดการศึก ษา
ตองคํานึงถึงหลั กการมี สว นรว มในการกําหนดแนวทางเพื่อนําไปปฏิ บัติอยางมีทิ ศทางตามวัตถุป ระสงคที่
กําหนด ดังนั้นการเขาถึงปญหาจะชวยใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาตองมีกรอบชี้นํา
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงาน โครงการไปสูการบรรลุผลของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผล
2) จากการเสริม สรางความเขม แข็งในการบริหารจัด การศึ ก ษาปฐมวัย โดยการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติการให
ผูบ ริห ารและครูมี ความรูใ นเรื่ อง กระบวนการปรับ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธี การทํ างานใหม การบริห ารเชิง
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสูนโยบายคุณภาพทางการศึก ษาอยูในระดับมาก ( Х̅ = 4.22 , S.D.=0.46) 3)
หลั งจากมีการประชุมเชิง ปฏิ บัติการทําให ได แนวทางการนําขอเสนอเชิง นโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูการปฏิบัติในองคประกอบดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด และไดชุดโครงการ 4
ชุด มีกิจกรรมรองรับ 38 กิจกรรม ทั้งนี้นโยบายและการบริห ารจั ดการศึ กษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน
นโยบายที่วางแผนไวเปนเครื่องบงชี้ทิศทางการบริหาร การตัดสินใจเพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจะทําอะไร
เมื่อไหร และอยางไร และนโยบายที่กําหนดมีความชัดเจนสงผลใหสถานศึกษาปฏิบัติงานตางๆอยางมั่นใจ
รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จดวย 2) ผลการนําแผนสูการปฏิบัติ ผูวิจัย ไดยึดหลักการ
ที่สําคัญคือ “หลักการมุงความเปลี่ยนแปลงและมุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล” ดังนั้นในขั้นดําเนินการ
มีกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติใหแตละทีมเจาภาพมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานเพื่อนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กล
ยุทธ และชุดของโครงการสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bartol et al. (1998) ที่ใหทัศนะวาการ
เปลี่ย นแปลงองค การตองอาศั ยตัวการในการเปลี่ ยนแปลง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัย และผู รวมวิจัยมี การ
เรียนรูรวมกันและสรางความรูสึกของการมีสวนรวม สรางกระบวนทัศ นใหมท างการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหมีคุณ ภาพ และคํานึงถึงปจจัย 2 ดานคือ ปจจัยภายนอกไดแกกระบวนทัศนในการบริหารจั ด
การศึก ษา และความรวมมือจากผูปกครอง และปจจัย ภายในไดแกบทบาทของผูบ ริหาร ความรวมมือของ
บุคลากร และหลักการบริหารโดยใชโรงเรี ยนเปนฐาน ประกอบดวย หลักความเปนธรรม หลักความเสมอ
ภาค หลักประสิทธิภาพและประสิท ธิผล หลักความพอเพี ยง หลักการกระจายอํานาจ หลักเสรีภาพในการ
เลือก หลักการปฏิบัติไดจริง หลักการใหประชาชนมีสวนรวม และหลักการพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับ
แนวคิดของ HOY and Miskel (2001) ; Yukl (1998) และ Sergiovanni (2001) ที่กลาวถึงความมีประสิทธิผล
หรือผลความสําเร็จของการปฏิบัติในองคการพิจารณาไดจากความสามารถในการปรับเปลี่ยน การบรรลุผล
ตามเปาหมาย ความพึงพอใจในการทํ างาน ผลงานที่ปรากฏของผู นํา คุณภาพของกลุม ความผูกพันของ
ผูรว มงานตอ เปาหมายขององคการ บรรยากาศทางบวก และการมี สวนรว มของชุมชน นอกจากนี้การ
สงเสริมความสําเร็จดวยหลักการมีวิสัยทัศนรวม เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการบริหาร การวางแผน
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มีค วามสอดคลอ งกับ จุด เน นที่ ตรงกับป ญหาหรือ จุด เน นที่ เปน ปจจุ บัน เพื่ อหามุมมองและวิ ธีแก ปญหาที่
หลากหลาย เปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา ศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึกและขอเท็จจริงเพื่อแกปญหา นอกจากนี้การเอื้ออํานาจ เปนสิ่งสําคัญใหส มาชิกมีแรงขับอยางเต็มใจและ
มีความสุขในการทํางาน มีความภาคภูมิใจ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น ความรวมมือที่ดี จนทําใหบรรลุเปาหมาย
ของการทํ างานตามที่ คาดหวังไว ดังขอเสนอแนะการนํา แผนสู ก ารปฏิ บั ติใ หบ รรลุ ผ ลตามแนวคิ ดของ
วิโรจน สารรัตนะ (2553) ที่กลาววาผูบริหารสถานศึกษาตองวางระบบการทํางานที่สงเสริมใหผูบริหารแต
ละระดับ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูส อนและผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนตามบทบาท
หนา ที่ที่ เหมาะสมกับบุค คลแตละระดับโดยยึด หลั กการวา “เมื่อ เขาไดรว มคิ ด เขาก็จ ะรวมทํา ” และเมื่อมี
การสื่อสารแผนปฏิ บัติใ หทุกฝายไดรับรู ไดเข าใจ และไดตระหนัก ถึงความสําคัญ โดยผูบริห ารเปนผู
สงเสริม สนั บสนุนและอํานวยความสะดวกก็จะชวยใหแตละกลุมทํา งานเต็มศัก ยภาพสงผลใหบรรลุตาม
จุด มุง หมายที่ตั้ งไว และ 3) ดานการประเมิน ผลและการมี ผลสะท อนกลับ ผูวิ จัย ยึดหลักการสํ าคัญ คือ
หลักการสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงวาสงผลตอความสําเร็จตามที่คาดหวังหรือไม และการปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดองคความรูหรือการเรีย นรูใหมอะไรบาง และเมื่ อสิ้นสุดการดําเนินโครงการมีการสะทอ นผลใน
ลักษณะการสังเคราะหความรู นําเสนอรายงาน และสรุปผล พบวาทุกชุดโครงการมีผลการประเมินระดับ
คุณ ภาพ “ ดี ” หรือ คาเฉลี่ยตั้ง แต “ 3 ” ขึ้นไป ตามเกณฑเปาหมายที่กํ าหนด โดยพบวาดานบริห ารงาน
วิชาการ (Х̅ =4.39, S.D.=0.64) การบริหารงานบุคคล (Х̅ = 4.19, S.D=.0.73) การบริหารงานงบประมาณ
( Х̅ =4.11, S.D.=0.77) และการบริหารงานทั่วไป (Х̅ =4.31, S.D.=0.69) และมีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ตัวชี้วั ด ดัง คํา กล าวตอนหนึ่งของผูบริหารที่ กล าววา “ ผมใชก ารกํา กับ ติด ตามเพื่อกระตุนให การปฏิ บัติ
บรรลุตามวัตถุประสงค หลั กสําคัญอยางหนึ่ง คือการเปดโอกาสใหมีป ฏิกิริยาโต ตอบ การสนทนา การ
ประชุมกลุมยอยจะชวยใหทีมงานมีความชัดเจนในการทํางาน และชวยกลั่นกรองความผิดพลาดของผลการ
ปฏิบัติงานดวย” ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2553) ที่ก ลาววาการประเมินผลจากการ
ปฏิ บัติง านที่ดีตอ งเปนไปโดยใหผูถูก ประเมิ นไดรับ การกระตุน และตอ งสรา งระบบการประเมิ นที่ดีโดย
ประเมินเปนระยะๆ ทั้งในดานสํา เร็จและไมสําเร็จ และผูไดรับการประเมินตอ งไดรับทราบวิ ธีการประเมิ น
ผลการประเมิน และมาตรฐานการประเมินตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา
2. การประเมินผลสํา เร็จตามจุ ดมุ งหมายรว ม ในการบริหารจัดการศึก ษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่
การศึก ษาสุรินทร เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัย เชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมีส วนรว ม ดานวิสั ย ทั ศน พันธกิ จ
เปาหมาย กลยุท ธ และตัวชี้ วัดของการบริห ารงานงานวิชาการ การบริห ารงานบุ คคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ทั้ง 4 ชุดโครงการ 38 กิจกรรม ผูวิจัยพบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รวมใน 3 ประเด็น คือ ผลความสํา เร็จตามจุดมุ งหมาย ผลสําเร็จตามเปาหมาย และผลสําเร็จตามตัวชี้วั ด
ดังนี้ 1) ผลความสําเร็จตามจุดมุงหมาย เปนผลที่เกิดจากพฤติกรรมดานความคิด ความรูสึก และการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสถานศึกษาที่เปนผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายรวมของชุดโครงการทั้ง 4
ชุด รวม 16 ขอ ผลความสํา เร็ จตามกระบวนการวิ จัย ปฏิบัติ การแบบมีส วนรว มทั้งสองรอบพบวา บรรลุ
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ความสํา เร็จตามจุดมุงหมายของชุ ดโครงการทุ กข อ ทั้ งนี้เพราะจุ ดมุง หมายเหล านี้ มีค วามชัดเจนที่ทุ กฝ าย
ผูรับ ผิดชอบเปนผูรวมกํา หนดขึ้น จุดมุง หมายมีค วามสอดคล องกับ ภารกิจของนโยบายที่ส ถานศึกษาตอง
นําสูก ารปฏิ บัติ และสามารถลงสู การปฏิบั ติไ ดจริง ซึ่ งสอดคล องกับ แนวคิ ดของประชุม รอดประเสริฐ
(2545) ที่ก ลาววา การนํ านโยบายสู การปฏิบั ติต องคํา นึง ถึง การตี ความวัตถุป ระสงคข องนโยบาย แนว
ทางการบรรลุจุดมุง หมายในนโยบาย ทําให นโยบายบรรลุผ ลสํา เร็จตามเปา หมายได ดีขึ้น และจากการ
กําหนดจุดหมายเพื่อบอกทิศทางการทํางาน จะเปนแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงาน และจุดมุงหมายที่กําหนดมี
ความเฉพาะเจาะจง วั ด ได มี ค วามท า ทาย และเกี่ ย วพั น กั บ ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา กํ า หนดวั น แห ง
ความสําเร็จ และสามารถทําใหบรรลุผลได 2) ผลสําเร็จ ตามเปาหมาย พบวาทุกชุดโครงการผานเกณฑการ
ประเมิน ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 3) ผลสํา เร็จ ตามตั วชี้วัด ทุก ชุดโครงการบรรลุ ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดใน
ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.57 โดยผลการวิจัยทั้งสองรอบมีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัว และ
ตัว ชี้วัดสะทอนภาพการนํ าขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติใ นสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและสามารถ
นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้น
หากพิจารณาจากความสําเร็จของแตละตัวชี้วัดจะสะทอนภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา
และชวยใหเห็นการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. การนําเสนอองคความรูห รือการเรียนรูใ หมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับปจจัย ที่
สงเสริมความสําเร็จในการนําขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติในสถานศึกษาและองคความรูหรือการเรียนรู
ใหมทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับหนวยงาน ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 1) ปจจัยที่
สงเสริมความสําเร็จในการนําขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบดวย (1)วิสัยทัศนรวม สงผลใหเกิด
พลัง แหงการรวมพัฒนาทําให สถานศึกษาสูความสําเร็จตามเปาหมายของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่
ชัดเจนขึ้น ดังคํากลาวของ Barker (1992) ที่กลาววาวิสัย ทัศน รวมเปนสิ่ งจําเปนกอใหเกิดพลังแกองคการ
พลังนําไปสูการปฏิบัติ และการปฏิบัตินําไปสูความสําเร็จ ในทิศทางเดียวกัน (2) การทํางานเปนทีม จาก
การรวมแรงรวมใจกันของสมาชิกในทีมอยางเต็มศักยภาพทําใหประสิ ทธิภ าพของการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน ดังที่ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545) กลาววาเปาหมายที่ทุกคนมีสวนรวม
จะทําใหเกิดการพัฒนาทีมงาน ทุกคนมีความผูกพัน มีเปาหมายเดียวกัน รวมทั้งการทุมเทพลังความพยายาม
ในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด (3) ความไววางใจ ความเทาเทียมกัน การให
เกียรติซึ่งกันและกันอันเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการยอมรับ สงผลใหเกิดพลังอํานาจแหงความรวมมือ
ตามมา ดังทฤษฎี y ที่เชื่อมั่นวาบุคคลมีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรูและทํางานใหประสบผลสําเร็จ
(4) การสื่อ สารที่มี ประสิทธิภาพ ในลัก ษณะของการสื่อสารสองทางทั้ง แนวตั้งจากระดั บบนลงระดับลา ง
โดยสื่อสารนโยบาย และจากระดับลางขึ้นระดับบน โดยการใหขอคิดเห็นตางๆ และการสื่อสารในแนวราบ
ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการสื่อสาร การรั บรูข อมู ล ขา วสารเพื่ อการตั ดสิ นใจส งผลใหทิศ ทางการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติมีความถูกตองชัดเจนขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Razik & Swanson(2001)
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ที่กลา ววาการติดตอสื่ อสารจะช วยใหการเกาะเกี่ย วกันเปนกลุมมี ประสิทธิ ภาพเกิด ปฏิ สัมพัน ธระหวา งกั น
และกัน (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ทําใหสมาชิกเกิดทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน กระบวนการคิด วิธีการปฏิบัติ และสะทอนถึงบรรยากาศการ
ทํา งานที่ดี มีป ฏิสัม พันธแ บบพี่นอง ซึ่ง สอดคลอ งกั บผลการวิจัย ของกั ญญา โพธิวั ฒน (2548) ที่พ บว าการ
เรียนรูแบบรวมมือกันในทีมปฏิบัติ หากไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู และเชื่อมโยงกับงานของสมาชิก
ในที มจะช วยใหก ารพัฒนางานมากขึ้น ทั้ งนี้เพราะบุคลากรต างเปน “ทรัพ ยากรความรู” ซึ่ งกันและกั น
(6)ความมุ ง มั่ นสู ค วามสํ า เร็จ ความทุ ม เทเสี ย สละ รับ ผิ ดชอบ ความตั้ง ใจที่ จะขั บ เคลื่ อนใหกิ จกรรม
โครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติ และการที่ ผูบ ริหารมีค วามมุงมั่ นทั้งในการพัฒนาคน พัฒนาองค การก็จะ
เปนแรงผลักดันใหประสบความสําเร็จที่สูงกวาความคาดหวังดวย (Kouzes & Posner. 1995 cited in Black.
2007) (7) ความโปรงใสในการบริหารจั ดการ ในแตละขั้นตอนมีการเปดเผยขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันอยางเปดเผย ตรงไปตรงมาทั้งสองวงรอบอยางตอเนื่องทําใหเกิดความเขาใจใน
นโยบายและสามารถนําสูการปฏิบัติไดถูกต องชัดเจนขึ้นซึ่งสอดคลองตามหลักการของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (8) ความเปนผูนํา ผูบริหารไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และมีบทบาทสํ าคัญในการนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย สูการปฏิบัติอยางมีแบบ
แผนในแต ล ะขั้ น ตอนส ง ผลให เ กิ ด ความสํ า เร็ จ บรรลุ ผ ลตามเป า หมาย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Loveridge (1996) และ London (1996) ที่กลาววาผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงก็จะทํา
ใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลดวย ดังนั้นความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
สร า งความเชื่ อ มั่ น และสนั บ สนุ น บุ ค คลเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายขององค ก ารที่ ตั้ ง ไว ( DuBrin.2002 ;
Robbins.2005) 2. องคความรูหรือการเรียนรูใหมทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับหนวยงาน
พบประเด็ นที่ นาสนใจคือ (1) ระดับบุ คคล ทํา ใหผูวิจัย และผูรวมวิจัยได องคค วามรูและข อสรุป เกี่ยวกั บ
หลั กการ จรรยาบรรณ และบทบาท ทํา ใหทุ กฝ ายที่เกี่ ยวขอ งกับ กระบวนการวิจัย ครั้ งนี้ มีนิ สัย ใฝเ รีย นรู
พั ฒนาตนเองให ทั น ตอ ความเปลี่ ย นแปลง มี ค วามมุ ง มั่ น สู ค วามสํ า เร็จ และอุ ทิ ศ ตนให กั บ งาน มี ก าร
แลกเปลี่ ยนเรีย นรูซึ่งกั นและกัน อยูเสมอ มีค วามรับ ผิดชอบตอ บทบาทหนาที่ มี ความคิดสร างสรรค และ
กระบวนการคิดที่เปนระบบมากขึ้น จากองคความรูในตัวบุคคลที่แสดงออกสงผลให การกําหนดเปาหมาย
ของการทํางาน การวางแผนการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานเพื่อสรางคุณ ประโยชนเพื่ อสถานศึกษา
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (2) ระดับกลุม สมาชิกในแตละกลุมไดแสดงถึงความรัก ความสามัคคี
การพึ่งพาและชวยเหลือกัน ทํา ใหมี ทักษะการทํางานเปนที มที่ดีขึ้น มีการเรียนรูแบบการแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นอยางสรางสรรค มีภาวะผู นํา รวมกัน คิด รวมกัน วางแผน รวมกันปฏิบั ติ และรวมกั นแกป ญหา มี
การขจัดความขัดแย ง นําขอบกพรองหรือความผิ ดพลาดในการปฏิ บัติง านมารวมคิดและปรับ ปรุงการ
บริหารจัดการใหดีขึ้น รวมทั้งสามารถเรียนรูความสําเร็จและความล มเหลวในการบริหารจัดการ ทําใหเกิด
ความไวว างใจซึ่ง กันและกั น และสามารถทํางานร วมกั นอยางมีความสุ ข (3) ระดับหนวยงาน ทําให ได
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นวัตกรรมนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ที่เนนคุณภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศการบริหารจัดการ
แบบไววางใจ ไวตอความเปลี่ย นแปลง มีค วามชั ดเจนของนโยบายที่เกิด จากการมี วิสั ยทั ศนรวม มีค วาม
โปรงใสในการบริหารจัดการ และไดขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบยิ่งขึ้น
ดัง นั้น องคค วามรู หรื อการเรีย นรู ใหมทั้ งในระดั บบุค คล ระดับ กลุ มบุ คคล และระดั บหนว ยงาน
จากผลการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
ครั้งนี้เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธระหวางเปาหมายการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และสอดคลองกับ
หลั กการของการบริห ารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป นนวัตกรรมการบริห ารที่ ผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงสามารถ
นําไปประยุกตใชในกระบวนการนํานโยบายและแผนงานโครงการไปปฏิบัติเพื่อมุงการบรรลุตามวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรยึดหลักการสูความสําเร็จ 4 ประการคือ
1) หลัก การเรียนรูรวมกั น 2) หลักการรวมพลัง เต็มศักยภาพ 3) หลัก การพิจารณาตามพื้น ที่ 4) หลักการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่ อการนําไปประยุก ตใช 1) การวิ จัย ปฏิ บัติก ารแบบมีสวนรว ม ทําให
สถานศึกษาไดคูมือแนวปฏิบัติ ถือเปนนวัตกรรมใหมในการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย ดังนั้น
ควรมีก ารเตรียมความพรอมบุคลากรและสรางความตระหนัก รวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีทิศทาง
และควรคํานึงถึง หลักความเปนประชาธิ ปไตย หลั กการเสริมพลัง และหลั กการตรวจสอบได ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับสถานศึกษา 2) การนําการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยไปใชควรคํานึงถึง
วิสัยทัศนรวม การทํางานเปนทีม ความไววางใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ความ
มุงมั่นสูความสําเร็จ ความโปรงใสในการบริหารจัดการ และความเปนผูนํา นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษา
ควรยึดหลักการสําคัญสูความสําเร็ จคือ หลักการเรียนรูร วมกัน หลักการรวมพลังเต็ มศักยภาพ หลักการ
พิจารณาพื้นที่ และหลักการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จดวย 3) การนํา ผลการวิจั ยไปใชควร
คํานึงถึงกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือยึดมั่นในปรัชญาและวิสัยทัศนของสถานศึกษาเปนหลัก สมาชิ ก
ทุก คนมีโ อกาสในการรว มกั นคิด รวมกัน ออกแบบ รวมกั นวางแผน รวมกัน ปฏิ บัติ รวมกัน ประเมิน มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ใชการสื่อสารสองทางอยางทั่วถึง สรางบรรยากาศที่สรางสรรค และมี
ความโปรงใสในการบริหารจัดการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 1) ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลดวยวิธีการวิจัย
เชิ ง ประเมิ น ผลหลั ง จากนํ า ข อ เสนอเชิ ง นโยบายการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย สู ก ารปฏิ บั ติ ด ว ย
กระบวนการวิ จัย ปฏิ บัติก ารแบบมี สว นร วมในระยะเวลาหนึ่ง 2) ควรมีก ารนํา ระบบการประกั นคุ ณภาพ
บูรณาการในระบบบริหารงานแผนของสถานศึกษาทั้งดานการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมากขึ้น 3) ควรมีการศึกษาปจจัยความคาดหวัง ความสําเร็จ และความลมเหลวของการนํา
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนโครงการไปปฏิบัติในสถานศึ กษา 3 มิติ คือ 1) มิติผล
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ของโครงการ (ผลผลิ ต ผลลั พ ธ ผลลั พ ธ สุ ดท า ย) 2) มิ ติผ ลรวมความสํ า เร็จ และ 3) มิ ติผ ลรวมของ
โครงการที่ตองพัฒนาทั้งหมด
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