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จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ประยะยาว  พ.ศ. 2550 – 2559  พบ
สภาพปญหาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยหลายดานของภาครัฐและเอกชน  ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษามีคุณภาพ เอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ  (efficiency)  ประสิทธิผล  (effectiveness) ทุกคนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 
มาตรา  9 (2) และมาตรา 39ใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และจากการที่ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร  จากผลการวิจัยวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย   (policy  research)  ผลการวิจัยไดขอเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดวิสัยทัศนวา  
“ ภายในป 2554  จังหวัดสุรินทรจะเปนจังหวัดชั้นนําในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางหลากหลายและทั่วถึง” ไดพันธกิจ 
7 ประการ และไดชุดของเปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัด ทั้งการบริหารโดยภาพรวม และจําแนกเปนรายดาน 
คือ ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยมี
รายละเอียดหลายประการที่มุงจะกอใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว   ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวยังไมมีการนําสูการปฏิบัติจริง  และหากมีการนําสูการปฏิบัติในสถานศึกษาจะสงผลตอความสําเร็จ
ตามที่คาดหวังไวหรือไมเพียงใด และกอใหเกิดองคความรูหรือการเรียนรูใหมใดบางทั้งในระดับบุคคล  
กลุมบุคคลและระดับโรงเรียน  สําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตอยอดจากขอคนพบโดยยึดหลักการวา
ขอคนพบจากการวิจัยในวิทยานิพนธเปนฐานสําคัญที่จะนําไปสูยุทธศาสตรการแกปญหาที่ปรากฏอยูจริงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยของจังหวัดสุรินทร  และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR)  ถือเปนยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงที่มีหลักการสําคัญวาจะทํา
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อยางไรใหผูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยมีบทบาทในการกําหนดปญหา  วิเคราะห
ปญหา  คนหาสาเหตุแหงปญหาอยางเปนระบบ คนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อการแกปญหาไดจริงโดยระดม
ความรวมมือทั้งภายใน  ภายนอกชุมชน  หนวยงานและองคการมารวมกันแกปญหา  ใหสถานศึกษาเรียนรู
วิธีการแกปญหาแบบรวมมือแบบทําไปเรียนรูไป  โดยผูวิจัยเปนผูมีบทบาทในการกระตุน  ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางกระบวนการตางๆใหเกิดขึ้น  เพื่อใหไดขอสรุปเปนผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัต ิ การประเมินผล 
และการมีผลสะทอนกลับในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร 
เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

2. เพื่อประเมินผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวม ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

3. เพื่อนําเสนอองคความรูหรือการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้นจากการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน
ประเมิน และรวมกันปรับปรุงแกไขในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อเปนกรณีในการวิจัยหรือการปฏิบัติตอยอดของ
บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานอื่น
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่วิโรจน  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

การวิจัยมี 2 ระยะ 2วงจร 10 ขั้นตอน 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    การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามวงจรแบบเกลียว
สวานของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข จํานวนสองวงจร เมื่อ
สิ้นสุดมีการสรุปผล  (conclusion)โดยจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (after action review)  
ทบทวนการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมและหาขอสรุปในประเด็นการประเมินผล
สําเร็จตามจุดมุงหมายรวมในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งดานการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปและองคความรูหรือการเรียนรูใหมที่เกิดจาก
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การรวมกันคิด  รวมกันทํา  รวมกันประเมิน  และรวมกันปรับปรุงแกไขในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อเปนกรณีในการวิจัยหรือการปฏิบัติตอยอดของบุคคล  กลุมบุคคล  และหนวยงาน  ดังภาพที่ 1

ระยะที1่

ระยะที่   2

วงจร
แรก

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ(preparation) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย  
ชี้แจงหลักการ จรรยาบรรณ  บทบาทของผูวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย รวมจัดทําแผนที่ความคิด ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบ และอื่นๆ รวมกัน

ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน (planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค
ประเด็นปญหา จัดทํารูปแบบนโยบายการบริหาร แบงทีมรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น และ
การตีความปรากฏการณระบุองคความรูใหมหรือ
การเรียนรูใหมที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) แตละทีมงานนําแผนปฏิบัติการที่
จัดทําขึ้นไปปฏิบัติใหบรรลุ มีการบันทึกอนุทินสวนตัว  บันทึกการ
เรียนรู  ดานการคิด ความรูสึก และการปฏิบัติ เปนรายสัปดาห มี
การเสวนาติดตามประเมินความกาวหนาและปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนที่ 5  การสะทอนผล (reflecting) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน การเรียนรู 
และขอเสนอแนะ ผูวิจัย สังเคราะหแลวเขียนเปนสรุปผล และจัดทําแผนปฏิบัติการใหม

ขั้นตอนที่ 6  การวางแผนใหม (re-planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1-5 
ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน กําหนดประเด็นปญหา แบงทีมยอยรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการใหม

ขั้นตอนที่  8 การสัง เกตผลใหม (re-observing)  จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นและ
การตีความปรากฏการณระบุองคความรูใหมหรือการ
เรียนรูใหมที่เกิดขึ้น เหมือนกับขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการใหม (re-acting) แตละทีม
โครงการ นําแผนปฏิบัติการใหมที่จัดทําขึ้นไปปฏิบัติให
บรรลุผล มีแนวการดําเนินงานเหมือนกับขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 9  การสะทอนผลใหม (re-reflecting) เหมือนขั้นตอนที่ 5 คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1 วัน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน การเรียนรูและขอเสนอแนะ ผูวิจัยสังเคราะหแลวเขียนเปน
สรุปผล และจัดทําเปนเอกสาร

ขั้นตอนที่ 10  การสรุปผล (conclusion) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : 
AAR) ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 6-9 และครั้งที่2 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยดานการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการ

บริหารงานทั่วไป 1 วัน 

วงจร
สอง

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  

htt
p:/

/dr
-th

on
gs

oo
k.c

om



4

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
ตามวัตถุประสงคการวิจัย  ความถี่ของปรากฏการณและพฤติกรรมการกระทํา 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) การประเมินผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวม และ 3) การนําเสนอองคความรูหรือการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย 

1. ผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ  การประเมินผล และการมี
ผลสะทอนกลับเปนผลที่เกิดจากการรวมคิด  รวมปฏิบัติ  รวมสังเกต  และรวมกันสะทอนถึงการนําขอเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร  เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยการสนทนากลุม  และการประชุม
ปฏิบัติการ พบวา  1) ผลการดําเนินงานรวมในขั้นตอนการวางแผน โดยภาพรวมควรนําเอาหลักการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทุกระดับไปใชตองปฏิรูประบบบริหารเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินงาน  
ดานการบริหารงานวิชาการ  ควรจัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา ควรมี
คณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนางานวิชาการที่เปนระบบ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหกับ
เด็กปฐมวัย ควรจัดหองสมุด และแหลงเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสรางความรูใหมๆใหกับเด็ก
ปฐมวัย ดานการบริหารงานบุคคล สงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีระบบโครงสรางการบริหารงาน
ที่ชัดเจน ควรสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  ควรมีการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการพัฒนาครู ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการ
จัดทําแผนการเสนองบประมาณ  มีระบบติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณที่เปนระบบทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุน ควรเพิ่มงบรายหัวใหเพียงพอ  งบประมาณตองมุงเนน
ผลงาน ตรวจสอบได  และตองสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร  และดานการบริหารงานทั่วไปควรมีระบบ
เครือขายเพื่อการพัฒนาครู  ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการประชาสัมพันธ  ควรมีการปรับปรุง
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สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหเปนแหลงเรียนรู ควรมีบริการตางๆในหลากหลายรูปแบบ  ทั้งนี้
เพราะ หากสถานศึกษาเขาใจ และเขาถึงสภาพปญหาและความตองการของการบริหารจัดการสถานศึกษาก็
จะมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทําใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติจากสภาพปจจุบัน
สูอนาคตไดชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jansson  (1994) ที่กลาววา การบริหารจัดการศึกษา
ตองคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติอยางมีทิศทางตามวัตถุประสงคที่
กําหนด  ดังนั้นการเขาถึงปญหาจะชวยใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การพัฒนาตองมีกรอบชี้นํา
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน  พันธกิจ   แผนงาน  โครงการไปสูการบรรลุผลของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผล 
2)  จากการเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให
ผูบริหารและครูมีความรูในเรื่อง  กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทํางานใหม  การบริหารเชิง
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสูนโยบายคุณภาพทางการศึกษาอยูในระดับมาก ( Х̅ = 4.22 , S.D.=0.46) 3)
หลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการทําใหไดแนวทางการนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูการปฏิบัติในองคประกอบดานวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด และไดชุดโครงการ 4  
ชุดมีกิจกรรมรองรับ 38 กิจกรรม ทั้งนี้นโยบายและการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน  
นโยบายที่วางแผนไวเปนเครื่องบงชี้ทิศทางการบริหาร  การตัดสินใจเพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจะทําอะไร  
เมื่อไหร  และอยางไร  และนโยบายที่กําหนดมีความชัดเจนสงผลใหสถานศึกษาปฏิบัติงานตางๆอยางมั่นใจ  
รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จดวย 2) ผลการนําแผนสูการปฏิบัติ  ผูวิจัยไดยึดหลักการ
ที่สําคัญคือ  “หลักการมุงความเปลี่ยนแปลงและมุงใหเกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล”  ดังนั้นในขั้นดําเนินการ
มีกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติใหแตละทีมเจาภาพมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานเพื่อนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยดานวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย    กล
ยุทธ  และชุดของโครงการสูการปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bartol et al. (1998)  ที่ใหทัศนะวาการ
เปลี่ยนแปลงองคการตองอาศัยตัวการในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีการ
เรียนรูรวมกันและสรางความรูสึกของการมีสวนรวม  สรางกระบวนทัศนใหมทางการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหมีคุณภาพ  และคํานึงถึงปจจัย  2  ดานคือ  ปจจัยภายนอกไดแกกระบวนทัศนในการบริหารจัด
การศึกษา และความรวมมือจากผูปกครอง และปจจัยภายในไดแกบทบาทของผูบริหาร  ความรวมมือของ
บุคลากร และหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย หลักความเปนธรรม หลักความเสมอ
ภาค  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักความพอเพียง หลักการกระจายอํานาจ หลักเสรีภาพในการ
เลือก หลักการปฏิบัติไดจริง หลักการใหประชาชนมีสวนรวม และหลักการพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับ
แนวคิดของ HOY and Miskel (2001) ; Yukl (1998) และ Sergiovanni (2001) ที่กลาวถึงความมีประสิทธิผล
หรือผลความสําเร็จของการปฏิบัติในองคการพิจารณาไดจากความสามารถในการปรับเปลี่ยน การบรรลุผล
ตามเปาหมาย  ความพึงพอใจในการทํางาน  ผลงานที่ปรากฏของผูนํา  คุณภาพของกลุม  ความผูกพันของ
ผูรวมงานตอเปาหมายขององคการ  บรรยากาศทางบวก  และการมีสวนรวมของชุมชน  นอกจากนี้การ
สงเสริมความสําเร็จดวยหลักการมีวิสัยทัศนรวม เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการบริหาร การวางแผน
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มีความสอดคลองกับจุดเนนที่ตรงกับปญหาหรือจุดเนนที่เปนปจจุบัน  เพื่อหามุมมองและวิธีแกปญหาที่
หลากหลาย  เปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง  พัฒนา  ศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึกและขอเท็จจริงเพื่อแกปญหา  นอกจากนี้การเอื้ออํานาจ  เปนสิ่งสําคัญใหสมาชิกมีแรงขับอยางเต็มใจและ
มีความสุขในการทํางาน  มีความภาคภูมิใจ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น ความรวมมือที่ดี  จนทําใหบรรลุเปาหมาย
ของการทํางานตามที่คาดหวังไว ดังขอเสนอแนะการนําแผนสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามแนวคิดของ 
วิโรจน  สารรัตนะ (2553)  ที่กลาววาผูบริหารสถานศึกษาตองวางระบบการทํางานที่สงเสริมใหผูบริหารแต
ละระดับ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูผูสอนและผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนตามบทบาท
หนาที่ที่เหมาะสมกับบุคคลแตละระดับโดยยึดหลักการวา “เมื่อเขาไดรวมคิด  เขาก็จะรวมทํา”  และเมื่อมี
การสื่อสารแผนปฏิบัติใหทุกฝายไดรับรู  ไดเขาใจ  และไดตระหนักถึงความสําคัญ  โดยผูบริหารเปนผู
สงเสริม  สนับสนุนและอํานวยความสะดวกก็จะชวยใหแตละกลุมทํางานเต็มศักยภาพสงผลใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไว และ 3)  ดานการประเมินผลและการมีผลสะทอนกลับ  ผูวิจัยยึดหลักการสําคัญคือ  
หลักการสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงวาสงผลตอความสําเร็จตามที่คาดหวังหรือไม  และการปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดองคความรูหรือการเรียนรูใหมอะไรบาง  และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการมีการสะทอนผลใน
ลักษณะการสังเคราะหความรู  นําเสนอรายงาน  และสรุปผล     พบวาทุกชุดโครงการมีผลการประเมินระดับ
คุณภาพ “ ดี ” หรือ  คาเฉลี่ยตั้งแต “ 3 ” ขึ้นไป ตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด โดยพบวาดานบริหารงาน
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
ตัวชี้วัด  ดังคํากลาวตอนหนึ่งของผูบริหารที่กลาววา “ ผมใชการกํากับติดตามเพื่อกระตุนใหการปฏิบัติ
บรรลุตามวัตถุประสงค  หลักสําคัญอยางหนึ่งคือการเปดโอกาสใหมีปฏิกิริยาโตตอบ การสนทนา การ
ประชุมกลุมยอยจะชวยใหทีมงานมีความชัดเจนในการทํางาน  และชวยกลั่นกรองความผิดพลาดของผลการ
ปฏิบัติงานดวย” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน  สารรัตนะ (2553) ที่กลาววาการประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานที่ดีตองเปนไปโดยใหผูถูกประเมินไดรับการกระตุนและตองสรางระบบการประเมินที่ดีโดย
ประเมินเปนระยะๆ ทั้งในดานสําเร็จและไมสําเร็จ และผูไดรับการประเมินตองไดรับทราบวิธีการประเมิน  
ผลการประเมิน  และมาตรฐานการประเมินตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา  

2. การประเมินผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวม ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 1 ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดานวิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาหมาย  กลยุทธและตัวชี้วัดของการบริหารงานงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงาน
งบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไป ทั้ง 4 ชุดโครงการ 38  กิจกรรม ผูวิจัยพบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รวมใน 3 ประเด็น คือ  ผลความสําเร็จตามจุดมุงหมาย  ผลสําเร็จตามเปาหมาย และผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 
ดังนี ้ 1)  ผลความสําเร็จตามจุดมุงหมาย เปนผลที่เกิดจากพฤติกรรมดานความคิด ความรูสึก  และการปฏิบัติ
ของบุคลากรในสถานศึกษาที่เปนผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายรวมของชุดโครงการทั้ง 4 
ชุด รวม 16 ขอ ผลความสําเร็จตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้งสองรอบพบวาบรรลุ
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ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของชุดโครงการทุกขอ  ทั้งนี้เพราะจุดมุงหมายเหลานี้มีความชัดเจนที่ทุกฝาย
ผูรับผิดชอบเปนผูรวมกําหนดขึ้น  จุดมุงหมายมีความสอดคลองกับภารกิจของนโยบายที่สถานศึกษาตอง
นําสูการปฏิบัติ และสามารถลงสูการปฏิบัติไดจริงซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประชุม  รอดประเสริฐ  
(2545)  ที่กลาววา การนํานโยบายสูการปฏิบัติตองคํานึงถึงการตีความวัตถุประสงคของนโยบาย  แนว
ทางการบรรลุจุดมุงหมายในนโยบาย  ทําใหนโยบายบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดดีขึ้น  และจากการ
กําหนดจุดหมายเพื่อบอกทิศทางการทํางาน  จะเปนแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงาน และจุดมุงหมายที่กําหนดมี
ความเฉพาะเจาะจง  วัดได  มีความทาทาย  และเกี่ยวพันกับภารกิจของสถานศึกษา กําหนดวันแหง
ความสําเร็จ และสามารถทําใหบรรลุผลได  2)  ผลสําเร็จตามเปาหมาย พบวาทุกชุดโครงการผานเกณฑการ
ประเมินระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 3)  ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด ทุกชุดโครงการบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดใน
ระดับคุณภาพดี  ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.57 โดยผลการวิจัยทั้งสองรอบมีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัว และ
ตัวชี้วัดสะทอนภาพการนําขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติในสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและสามารถ
นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาไดเปนอยางดี  ดังนั้น
หากพิจารณาจากความสําเร็จของแตละตัวชี้วัดจะสะทอนภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา
และชวยใหเห็นการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง

3.  การนําเสนอองคความรูหรือการเรียนรูใหมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่
สงเสริมความสําเร็จในการนําขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติในสถานศึกษาและองคความรูหรือการเรียนรู
ใหมทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุมบุคคล  และระดับหนวยงาน  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 1) ปจจัยที่
สงเสริมความสําเร็จในการนําขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบดวย (1)วิสัยทัศนรวม สงผลใหเกิด
พลังแหงการรวมพัฒนาทําใหสถานศึกษาสูความสําเร็จตามเปาหมายของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่
ชัดเจนขึ้น  ดังคํากลาวของ Barker (1992) ที่กลาววาวิสัยทัศนรวมเปนสิ่งจําเปนกอใหเกิดพลังแกองคการ  
พลังนําไปสูการปฏิบัติ และการปฏิบัตินําไปสูความสําเร็จในทิศทางเดียวกัน  (2) การทํางานเปนทีม  จาก
การรวมแรงรวมใจกันของสมาชิกในทีมอยางเต็มศักยภาพทําใหประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  ดังที่ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2545) กลาววาเปาหมายที่ทุกคนมีสวนรวม 
จะทําใหเกิดการพัฒนาทีมงาน  ทุกคนมีความผูกพัน  มีเปาหมายเดียวกัน รวมทั้งการทุมเทพลังความพยายาม
ในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  (3) ความไววางใจ ความเทาเทียมกัน  การให
เกียรติซึ่งกันและกันอันเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการยอมรับ  สงผลใหเกิดพลังอํานาจแหงความรวมมือ
ตามมา   ดังทฤษฎี y ที่เชื่อมั่นวาบุคคลมีศักยภาพ  มีความสามารถที่จะเรียนรูและทํางานใหประสบผลสําเร็จ  
(4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในลักษณะของการสื่อสารสองทางทั้งแนวตั้งจากระดับบนลงระดับลาง 
โดยสื่อสารนโยบาย  และจากระดับลางขึ้นระดับบน โดยการใหขอคิดเห็นตางๆ  และการสื่อสารในแนวราบ   
ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการสื่อสาร  การรับรูขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจสงผลใหทิศทางการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติมีความถูกตองชัดเจนขึ้นดวย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Razik & Swanson(2001) 
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ที่กลาววาการติดตอสื่อสารจะชวยใหการเกาะเกี่ยวกันเปนกลุมมีประสิทธิภาพเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน
และกัน (5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ทําใหสมาชิกเกิดทักษะทาง
วิชาการ  ทักษะทางสังคม  ทักษะการทํางาน  กระบวนการคิด  วิธีการปฏิบัติ  และสะทอนถึงบรรยากาศการ
ทํางานที่ดี มีปฏิสัมพันธแบบพี่นอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกัญญา โพธิวัฒน(2548)  ที่พบวาการ
เรียนรูแบบรวมมือกันในทีมปฏิบัติ  หากไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเชื่อมโยงกับงานของสมาชิก
ในทีมจะชวยใหการพัฒนางานมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรตางเปน “ทรัพยากรความรู”  ซึ่งกันและกัน
(6)ความมุงมั่นสูความสําเร็จ  ความทุมเทเสียสละ  รับผิดชอบ  ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนใหกิจกรรม
โครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติ และการที่ผูบริหารมีความมุงมั่นทั้งในการพัฒนาคน  พัฒนาองคการก็จะ
เปนแรงผลักดันใหประสบความสําเร็จที่สูงกวาความคาดหวังดวย (Kouzes & Posner. 1995 cited in Black. 
2007) (7)  ความโปรงใสในการบริหารจัดการ  ในแตละขั้นตอนมีการเปดเผยขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันอยางเปดเผย  ตรงไปตรงมาทั้งสองวงรอบอยางตอเนื่องทําใหเกิดความเขาใจใน
นโยบายและสามารถนําสูการปฏิบัติไดถูกตองชัดเจนขึ้นซึ่งสอดคลองตามหลักการของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (8) ความเปนผูนํา ผูบริหารไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
และมีบทบาทสําคัญในการนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติอยางมีแบบ
แผนในแตละขั้นตอนสงผลใหเกิดความสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Loveridge (1996) และ London (1996) ที่กลาววาผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงก็จะทํา
ใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลดวย  ดังนั้นความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
สรางความเชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุ เปาหมายขององคการที่ตั้ งไว (DuBrin.2002 ; 
Robbins.2005) 2. องคความรูหรือการเรียนรูใหมทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุมบุคคล  และระดับหนวยงาน  
พบประเด็นที่นาสนใจคือ (1) ระดับบุคคล ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดองคความรูและขอสรุปเกี่ยวกับ 
หลักการ  จรรยาบรรณ  และบทบาท ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีนิสัยใฝเรียนรู
พัฒนาตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลง มีความมุงมั่นสูความสําเร็จ  และอุทิศตนใหกับงาน  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยูเสมอ  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ มีความคิดสรางสรรค และ
กระบวนการคิดที่เปนระบบมากขึ้น  จากองคความรูในตัวบุคคลที่แสดงออกสงผลให การกําหนดเปาหมาย
ของการทํางาน   การวางแผนการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานเพื่อสรางคุณประโยชนเพื่อสถานศึกษา 
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (2) ระดับกลุม  สมาชิกในแตละกลุมไดแสดงถึงความรักความสามัคคี  
การพึ่งพาและชวยเหลือกัน ทําใหมีทักษะการทํางานเปนทีมที่ดีขึ้น มีการเรียนรูแบบการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางสรางสรรค  มีภาวะผูนํา รวมกันคิด รวมกันวางแผน  รวมกันปฏิบัติ  และรวมกันแกปญหา มี
การขจัดความขัดแยง  นําขอบกพรองหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมารวมคิดและปรับปรุงการ
บริหารจัดการใหดีขึ้น รวมทั้งสามารถเรียนรูความสําเร็จและความลมเหลวในการบริหารจัดการ  ทําใหเกิด
ความไววางใจซึ่งกันและกัน และสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข  (3) ระดับหนวยงาน  ทําใหได
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นวัตกรรมนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่เนนคุณภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศการบริหารจัดการ
แบบไววางใจ  ไวตอความเปลี่ยนแปลง มีความชัดเจนของนโยบายที่เกิดจากการมีวิสัยทัศนรวม มีความ
โปรงใสในการบริหารจัดการ และไดขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบยิ่งขึ้น 

ดังนั้นองคความรูหรือการเรียนรูใหมทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุมบุคคล  และระดับหนวยงาน  
จากผลการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
ครั้งนี้เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธระหวางเปาหมายการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  และสอดคลองกับ
หลักการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
นําไปประยุกตใชในกระบวนการนํานโยบายและแผนงานโครงการไปปฏิบัติเพื่อมุงการบรรลุตามวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรยึดหลักการสูความสําเร็จ  4  ประการคือ  
1)  หลักการเรียนรูรวมกัน 2)  หลักการรวมพลังเต็มศักยภาพ 3) หลักการพิจารณาตามพื้นที่ 4) หลักการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จ  
ขอเสนอแนะ

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปประยุกตใช   1) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําให
สถานศึกษาไดคูมือแนวปฏิบัติ ถือเปนนวัตกรรมใหมในการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ดังนั้น
ควรมีการเตรียมความพรอมบุคลากรและสรางความตระหนักรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีทิศทาง 
และควรคํานึงถึงหลักความเปนประชาธิปไตย  หลักการเสริมพลัง และหลักการตรวจสอบไดทั้งในระดับ
บุคคล  ระดับกลุมบุคคล  และระดับสถานศึกษา  2) การนําการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยไปใชควรคํานึงถึง
วิสัยทัศนรวม การทํางานเปนทีม  ความไววางใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความ
มุงมั่นสูความสําเร็จ  ความโปรงใสในการบริหารจัดการ  และความเปนผูนํา  นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษา
ควรยึดหลักการสําคัญสูความสําเร็จคือ หลักการเรียนรูรวมกัน หลักการรวมพลังเต็มศักยภาพ หลักการ
พิจารณาพื้นที่  และหลักการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จดวย  3) การนําผลการวิจัยไปใชควร
คํานึงถึงกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลง  คือยึดมั่นในปรัชญาและวิสัยทัศนของสถานศึกษาเปนหลัก   สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสในการรวมกันคิด  รวมกันออกแบบ  รวมกันวางแผน  รวมกันปฏิบัติ  รวมกันประเมิน  มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่  ใชการสื่อสารสองทางอยางทั่วถึง  สรางบรรยากาศที่สรางสรรค  และมี
ความโปรงใสในการบริหารจัดการ

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  1) ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลดวยวิธีการวิจัย
เชิงประเมินผลหลังจากนําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติดวย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระยะเวลาหนึ่ง 2) ควรมีการนําระบบการประกันคุณภาพ
บูรณาการในระบบบริหารงานแผนของสถานศึกษาทั้งดานการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  การ
ประเมินคุณภาพ  และการปรับปรุงคุณภาพ    โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมากขึ้น  3)  ควรมีการศึกษาปจจัยความคาดหวัง  ความสําเร็จ  และความลมเหลวของการนํา
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนโครงการไปปฏิบัติในสถานศึกษา  3  มิติ  คือ  1) มิติผล
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ของโครงการ  (ผลผลิต  ผลลัพธ  ผลลัพธสุดทาย)  2) มิติผลรวมความสําเร็จ  และ 3) มิติผลรวมของ
โครงการที่ตองพัฒนาทั้งหมด
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